Sensommertur til Rogaland

Flor & Fjære og
Fjordcruise i Lysefjorden
Opplev Palmeøya Sør-Hidle i Ryfylket.
Vi besøker den flotte parken med sydlandsk
atmosfære og eksotiske planter. I tillegg blir
det fjordcruise i Lysefjorden under den mektige
Preikiestolen.
Turen går i samarbeid med:

27.-29. august 2021

Fra Møre 26. - 30 . august
Turteam: Arild Ove Halås, Randi
Fagerhol Lauvås og Rita Aasen.

OVERNATTINGSSTEDER

Scandic Stavanger City
https://www.scandichotels.no/
hotell/norge/stavanger/scandicstavanger-city
Hotell i Bergen for bussen fra
Nordvestlandet:
Scandic Bergen City

SAMARBEIDSTUR
Turen går i samarbeid med:

TURTEAM
Nordvestlandsbussen:
Randi Fagerhol Lauvås
Arild Ove Halås
Kurt Andre Henriksen
Sørlandsbussen:
Rita Aasen
Geir Sandvik

Flor & Fjære

Torsdag 26. august
fra Nordvestlandet
Avreise fra Ålesund (Skateflua) kl. 08.00,

Historien om Flor & Fjære
Moa kl. 08.30, Magerholm kl. 08.50. Vi
startet i 1965. Gartner
passerer Stranda og Stryn. Lunsjpause
i Innvik. Videre gjennom Jølster og
Åsmund Bryn kjøpte en
gammel husmannsplass på 15 Sunnfjord til Lavik i Sogn. Videre til Bergen
for middag og overnatting.
mål på Sør-Hidle. Det fantes
ikke et tre på området så
Dag 1
Åsmund startet med å plante
Fredag 27. august
furu og sitkagran som le mot
vind og ruskevær fra nordvest. Vestlandsbussen
Avreise fra Bergen (Terminus) kl. 10.00,
Slik la han tilrette for planter
Halhjem kl. 11.00, Leirvik (Grand Hotel)
som ikke var så hardføre.
kl. 12.15, Føyno kl. 12.30 og Haugesund
Åsmund så utfordringer
(Flotmyr) kl. 13.30.
i landskapet og med god
Sørlandsbussen:
hjelp, traktor og gravemaskin
Avreise fra Arendal (Harebakken)
begynte hagen å ta form.
kl. 12.30, og fra Kristiansand
Ideen om Flor & Fjære
(Rutebilstasjonen) kl. 13.30.
vokste frem, og i 1995 åpnet
Avreise fra Oslo:
hagen for gjester. Hagen
Rutebuss fra Oslo Bussterminal kl 08.15
er i stadig utvikling. Det er
til Arendal, Harebakken bussterminal.
Olav Bryn som designer
Der venter Plussreisers buss og dere
parken år etter år. Han bruker går over i denne og følger den videre til
Stavanger.
vinterhalvåret på å tenke ut
nye kombinasjoner, finne nye
middag og samling for
planter og blomster og se etter Overnatting,
begge bussene på Scandic Stavanger
nyanser som ikke er blitt prøvd City Hotel.
før.

Tekst

Dag 2
Lørdag 28. august
Turen går til Skagenkaien i Stavanger
sentrum. Her blir det båtavgang til
Flor & Fjære på Sør-Hidle kl 11.00.
Etter omvisningen, en flott lunsjbuffet
og god tid på egenhånd i dette flotte
hageanlegget, tar vi båten tilbake til
Stavanger. Middag og kveldssamling på
hotellet.

Tekst

ovenfra og fra sjøen. Flere hundretusen
turister besøker Preikestolen hvert år,
og den er dermed en av Norges største
turistattraksjoner. Turen går innom flere
attraksjoner i Lysefjorden. Vi seiler inn i
Fantahola, videre innover fjorden og legger
oss like innunder Preikestolen. Videre går
ferden til Hengjanefossen, før vi snur og
går tilbake.
Om bord i båten får vi servert en enkel
lunsj.

Mandag 30. august

Dag 3
Søndag 29. august

Til Nordvestlandet:
Turen går nordover forbi Førde, Nordfjord
og tilbake til Sunnmøre. Ankomst Ålesund
ca kl. 18.00. Middagsstopp på Innvik

Vi spiser frokost og sjekker ut av hotellet.
Vi skal så ned til kaien hvor den flotte
båten fra Helgøy Skyssbåt venter for å ta
oss med på fjordcruise innover den flotte
Lysefjorden.
Fjordcruise på Lysefjorden er en
opplevelse. Vi seiler under stupbratte
fjell som ruver flere hundre meter over
oss. Og midt i fjorden kneiser den
mektige Preikestolen 604 meter over
havet. Den karakteristiske formen er lett
gjenkjennelig fra sjøen. Selve fjellplatået
er en flat klippeformasjon på 25 ganger
25 meter. Den er spektakulær sett både

Vestlandsbussen er i Haugesund ca kl.
19.00, Stord ca kl 20.00 Bergen ca
kl. 22.00. Sørlandsbussen kjører via
Sola over Jæren til Egersund. Ankomst
Kristiansand ca kl. 22.00 og Arendal ca
kl. 23.00.
Reisende fra Nordvestlandet overnatter i
Bergen
Reisende fra Østlandet overnatter i
Kristiansand

Fjordhotell.

Til Østlandet:
Rutebuss fra Kristiansand til Oslo.

Tilbake i Stavanger setter vi oss i bussene
igjen og starter på hjemturen. Det blir
stopp underveis på vei til Kristiansand og
Bergen hvor vi får servert dagens middag.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS FRA
Kr 6.950
Avreise fra:
Sørlandet (3 dager)			
Bergen, Stord og Haugesund (3 dager)
Østlandet (4 dager):			
Møre (5 dager):				
Tillegg for enkeltrom: kr 400 per natt

kr 6.950
kr 7.450
kr 8.450
kr 9.950

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•

Bussturen i godt utstyrt turbuss
2-4 overanntinger i dobbeltrom med halvpensjon (frokost
og middag)
Båttur, omvisning og lunsjfuffet på Flor & Fjære lørdag
Fjordcruisce på Lysefjorden med enkel lunsj søndag
Middag søndag på hjemveien
Ferje- og bomutgifter
Reiseledertjenester

Fra Nordvestlandet er det i tillegg inkludert 2 overnattinger m/
frokost i Bergen og middager på vei til og fra Møre.
Fra Østlandet er det i tillegg inkludert 1 overnatting med frokost i
Kristiansand.

IKKE INKLUDERT:
•
•

Øvrige måltider
Forsikringer

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.
TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.

Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon
på hver enkelt turs nettside.

Stavanger

FORBEHOLD OG MERKNADER
•
•
•

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller
lignende.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

