
TURFESTHELG I STAVANGER  
3. - 5. februar 2023 

Vi bor, spiser og har alle samlingene på Clarion Hotel Energy i Stavanger.  

Mange reiseledere og personalet som jobber i Plussreiser vil delta.                  

Vi håper at mange av dere som er våre gjester blir med oss denne helgen.  
 

Meld deg på tidlig, da det er begrenset antall plasser!  



Turfesthelg på Madla, Stavanger 
Velkommen til turfesten som du ikke må gå glipp av! 

Vi ønsker å invitere alle våre gjester til en felles turfesthelg på Clarion Hotel Energy på 

Madla, Stavanger. Mange av våre reiseledere og personalet som jobber i Plussreiser vil delta. 

Vi håper at du som vår gjest ønsker å være med oss denne helgen og vi gleder oss til å treffe 

deg! Arrangementet starter fredag kveld med middag og avsluttes søndag etter frokost.      

Hjertelig Velkommen ! 

Dag 1  

Fredag 3. februar 

Enten du kommer med buss, fly eller tog vil      

vi hjelpe deg med transport helt til hotellet.    

Middag serveres på hotellet før vi alle samles i 

konferanseavdelingen. Denne kvelden vil Klaus 

Muff holde appell, koret Frimenn fra Bryne og 

Berit og  Arne Øystein Rambekk delta med 

sang. Flere reiseledere deltar også og spennen-

de reisemål vil bli presentert.  

Dag 2 

Lørdag 4. februar 

Deilig frokost på hotellet før det blir samling 

med sang av Ingebjørg Berstad Torp, appell   

med Aud Karin Kjølvik Ringvoll, intervjuer og 

reisefaglig innhold. Etter samlingen vil vi tilby 

mulighet til å være med på utflukt.  

Kl 18:00 samles vi til festmiddag på hotellet og 

fortsetter etterpå kl 19:00 med   

Turfest:  Festtale ved Ragnar Ringvoll variert  

reiseprogram og humoristiske innslag med mer.  

Vi deler ut gaver til deg som dette året har   

passert 5,10 eller 25 turer med oss. (gjelder tu-

rer i vår katalog med minimum to overnattinger)   

 

 

Pause i programmet med festkake og kaffe.   

Synnøve Aanensen vil være med på denne fest-

kvelden og synge for oss, hun har med gitaristen 

Kjell Rune Fjellheim. 

Dag 3 

Søndag 5. februar 

Avreise fra hotellet etter frokost. Mulighet for å 

reise med fly (Flybussen stopper rett utenfor  

hotellet) samt at bussene vil ha avreise da.  

I pausene mellom samlingene vil vi hele helgen ha 

salgstander med bøker og musikk, du kan treffe  

reiseledere og bestille din neste tur! I tillegg vil en  

av våre stander selge Israelsproduktet Moraz. 

 

Utflukt  Lørdag: 

Avreise kl 11.30 - tilbake ca kl 16.00.  

Bli med på utflukt til vakre Ryfylke med 

Finnøy som hovedattraksjon. Vi spiser 

nydelig lunsj på Utsyn, besøker ærverdige 

Hesby Kirke og får sang og underhold-

ning.  Vi tar også et stopp hos den lokale 

sølvsmeden.  Turen blir guidet av Johan 

Halsne som kommer fra Finnøy kommu-

ne.   Bussutflukten koster kr. 600,-  

DAGSPROGRAM: 



 Transport:  

Vi setter opp felles bussreiser fra Vestlandet og Sørlandet med stoppesteder underveis.  

Flybuss fra Stavanger lufthavn, Sola for deg som kommer med fly,   

Du kan også ordne egen transport til og fra hotellet. Betalt parkering ved hotellet.   

Vestlandsbussen: 

Bergen, Terminus   kl 10.00 

Sandvikvåg    kl 11.45 

Leirvik     kl 12.15 

Føyno     kl 12.25 

Haugesund, Flotmyr  kl 13.25 

Clarion Energy Expo kl 16.15 

Sørlandsbussen: 

Arendal, Harebakken  kl 11.00 

Kristiansand Busstasjon  kl 11.45 

Lyngdal Inn   kl 13.30 

Flekkefjord    kl 14.30 

Sandnes     kl 16.10 

Clarion Energy Expo kl 16.30 

Konsert med Synnøve Aanensen  



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

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Vi gleder oss til å se deg! 

PRISER: 

Ring oss på 70 17 90 00 eller besøk                               

plussreiser.no for å melde deg på!  

Busspriser:  (Tur/retur) 

Bergen  kr 700 

Stord   kr 600 

Haugesund kr 550 

Sørlandet kr 600 

Flekkefjord kr 450 

Sandnes  kr 100  

Turpris:    kr. 2.950,- 

Enkeltromstillegg:   kr 920,-  

Prisen inkl: overnatting fredag til søndag med 

frokost, middag og alle samlingene.  

Ikke inkl: buss, drikke til maten, lunsj og utflukter.  

Om du ikke ønsker å bo på hotellet er du         

velkommen til å være med til følgende priser:  
 

Turfest lørdag uten middag:   kr 250 

Turfest lørdag med middag:   kr 690       

Samlingene fredag kveld og lørdag formiddag er  åpne 

for alle.   

Utflukt til Finnøy med lunsj:  kr 600 

Påmelding innen 30.12.2022. Påmelding etter dette på forespørsel.  

Dersom du ønsker å bli med kun på turfesten, måltidene eller utfluktene må du         

også huske å melde deg på til oss.  

 


