
Hotell Ullensvang

Bibelferie i Hardanger 

Turteam:   

Klaus Muff , Aud og Johan Halsne, 
Sissel Stokset , Svein Bjarne Aase og 
Geir Sandvik

Fine dager med åndelig og 
sosialt fellesskap i naturskjønne 
Hardanger.
Velkommen på bibelferie !

22.-26.oktober  2023 



Hotellet

Bli med til det tradisjonsrike 
Hotell Ullensvang. Hotellet 
er drevet over mange år og 
balanserer sine rike tradisjoner 
med moderne fasiliteter. 

 Hotellet er kjent for å ligge i 
et naturskjønt område like ved 
Sørfjorden, som er en arm av 
Hardangerfjorden.

Hotellet har egen hage, 
oppvarmet basseng både ute 
og inne. Det har en egen sauna 
med fantastisk utsikt over 
Folgefonn og fjord. Alle disse 
fasiliteter er til fri disposisjon for 
hotellets gjester

Turområdet rundt hotellet er 
flott og variert. Kjøkkenet byr 
på kortreist mat med smak av 
Hardanger.

Gled deg til fine og avslappede 
dager her!

Tekst

KJØRE SELV
Du kan også velge å kjøre selv til 
hotellet. Hotellet har godt med 
parkeringsplasser.

BUSS
Buss 1: Avreise fra Kristiansand 
08.00 via Lyngdal, Flekkefjord, 
Helleland, Sandnes, Stavanger, 
Haugesund og Ølen til Lofthus og 
Hotell Ullensvang.

Buss 2: Avreise fra Føyno 10.00 
Stord 12.15 via Flesland, Bergen, 
Voss og til hotell Ullensvang.

Det er også mulig å bli med 
minibuss fra Ålesund (begrenset 
med plasser) 

Sangere 

Vi er glade for å kunne ha med oss 
Sarah og David Åstrøm til å synge 
for oss på våre samlinger. 

Sarah og David kommer fra Sverige 
- fra Arvika. De har sunget sammen 
i  mange år, og de siste årene på 
heltid. 

De synger evangeliet om Jesus og 
formidlingen av det er viktig for 
dem.Sangstilen er Country/gospel 
og ballader. 

Sarah og David reiser rundt og 
synger i forskjellige forsamlinger og 
har også vært en del i Norge. 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Programmet 

Vi legger opp til et program etter 
mal fra bibelferiene våre. Vi har 
et eget konferanserom der vi hver 
formiddag vil ha bibelsamlinger 
etter frokost. 
Hver kveld etter en god middag 
samles vi  til sosialt program, 
sang og andaktsord. 
Klaus Muff og Johan Halsne vil 
være talerere på denne turen. 

Vandreturer 
Turområdet rundt og ved 
hotellet er veldig flott.

• Man kan vandre 
munketrappene,

• Kjøre til Kinsarvik og gå opp 
Husedalen til kraftverket , og 
om man ønsker der videre til 
fossene der.

• Vandre Elvedalen hvor 
du får med deg skilt med 
visdomsordet på veien.

• Fruktstien - hvor du vandrer 
langs fruktgårdene i Lofthus.

Alternativene er mange, så hvis 
værforholdene er gode kan det 
tilbys flere turer.    

Utflukter 
Noen av dagene vil vi tilby 
utflukter med buss. 
Hvilke utflukter dette blir er ikke 
klart, men den enkelte som er 
påmeldt vil får informasjon om 
dette før turen. 



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

TURPRIS  
Kr. 8.950,- 

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.750,- 

PRISEN INKLUDERER:
• 4 overnattinger i dobbeltrom med frokost
• 4 middager
• 3 lunsjer
• Samlinger morgen og kveld på hotellet

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Utflukter (Utfluktsprogram med priser blir sendt ut 

til alle påmeldte før avreise)
• Bussturen tur/retur

BUSSPRISER: 

BUSS 1: 

Fra Kristiansand , Lyngdal, Flekkefjord: kr.  1.400,- 

Fra Helleland, Sandnes, Stavanger kr.  1.100,- 

Fra Haugesund, Ølen kr. 1.000,- 

BUSS 2:

Fra Føyno og Stord: kr. 1.000,- 

Fra Bergen: kr. 900,- 

Fra Ålesund: kr. 900,- 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

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 valutakurser. Vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, økte valutakurser, nye skatter, 

prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


