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Tur 10

Tur 11

BERGEN OG STAVANGER med Flor og Fjære

STAVANGER med Flor og Fjære

Denne turen starter med en flytur fra 
Værnes til Stavanger hvor vi skal bo i 2 
netter. En lokal guide vil vise oss rundt i 
byen og områdene rundt. Vi tar en båttur 
ut til øya Sør-Hilde hvor parkanlegget 
«Flor og Fjære» ligger.

Fra Stavanger tar vi en lang ferjetur langs 
Lysefjorden. Vi passerer Prekestolen før 

vi kommer til Lysebotn. Herfra kjører 
vi bratt veg med mange slynger opp til 
restauranten Kjerag kafe eller «Ørnere-
det». Vi fortsetter til Setesdalen og videre 
til Vrådal i Telemark for overnatting. Vi 
fortsetter gjennom Telemark forbi Seljord 
og Notodden før vi kommer til Beitostø-
len. Siste dagsetappe er over Valdresflya 
og tilbake til Trøndelag på kvelden.

Avreisedato: 18.7
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Stavanger
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 5 middag
• Utflukter med innganger som beskrevet

5 DAGER kr 7.820,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.650,-

Denne turen går med buss til Bergen og 
Stavanger og retur med fly tilbake til 
Værnes. Vi får oppleve mye flott vest-
landsnatur med høye fjell, lange fjorder 
og kystlandskap med øyer.

Første dagen kjører vi over Strynefjellet 
til Olden. Neste dag fortsetter vi med 
ferje over Sognefjorden og kjører frem 

til Bergen. Vi får se Fiskertorget og den 
kjente bryggerekken, akvariet m.m. Fra 
Bergen kjører vi langs Kystriksvegen 
over Stord og frem til Haugesund før vi 
ender opp i Stavanger. Foruten byens 
hovedattraksjoner tar vi en båttur til det 
flotte hageanlegget «Flor og Fjære» på øya 
Sør-Hidle.

Avreisedato: 13.7
Avreisetidspunkt: Alt.3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 5 middag
• Lokal guide i Bergen og Stavanger
• Utflukt Flor og Fjære
• Fly Stavanger - Værnes

6 DAGER kr 8.950,-  
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.380,-

Flo og Fjære

Flo og Fjære

Stavanger

Stavanger

Stavanger

Bergen
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Tur 12  

Tur 13

SØRLANDET med Grimstad

ELDEN, Røros

Sørlandet betyr for oss skjærgård, hvite 
hus og sommerstemning. Det er flere idyl-
liske småbyer langs kysten fra Langesund 
til Kristiansund. Vi har valgt Grimstad 
til hovedoppholdet. Byen har sine hvite 
hus, trange gater og smug. Skjærgården 
utenfor Grimstad har fine øyer og holmer 
og vi tar en båttur.

På turen sørover fra Trøndelag kjører 
vi Gudbrandsdalen og det blir overnat-
ting på Gjøvik. Herfra fortsetter vi til 

Kongsberg med besøk i gruvemuseet og 
kirka. Vi passerer Kragerø og Arendal 
før vi kommer til Grimstad hvor det blir 
overnatting i 3 netter. Byen er også kjent 
for at her skrev Henrik Ibsen sitt første 
skuespill og Knut Hamsun bodde her siste 
del av sitt liv.

På turen tilbake kjører vi til Sandefjord og 
tar Color Lines ferje over til Strømstad. 
Siste overnatting blir i Fredrikstad før 
turen går gjennom Østerdalen nordover 
til Trøndelag.

Avreisedato: 24.7,
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Utflukter og innganger som beskrevet

6 DAGER kr 7.940,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.150,-

Grimstad

Storgata, GrimstadGågate i Grimstad

Sølvgruvene i Kongsberg

Avreisedato: 31.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 3 lunsj / middag / nattmat
• Billett «Elden»

2 DAGER kr 2.940,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 300,-

«Elden» er et historisk musikkteater 
som spilles på Røros. Det spilles på en 
utendørsscene med slagghaugene som 
mektige kulisser og forestillingene foregår 
i månedsskiftet juli/august. 

På formiddagen kjører vi om Trondheim, 
Gauldalen og frem til Røros hvor vi skal 
overnatte på Røros hotell. Ettermiddagen 

disponibel på egen hånd i Røros sentrum. 
Vi spiser middag på hotellet. På kvelden 
blir det forestillingen «Elden» som foregår 
på utescene oppbygd ved slagghaugene i 
sentrum. Kulissen passer meget godt til 
forestillingens innhold som omhandler vår 
felles nordiske historie og en del av den 
store Nordiske krigen først på 1700-tallet. 
Mye av den historiske dialogen foregår 

på svensk da den omhandler utskriving 
av svensker til Armfeldt krigstokt mot 
Trøndelag, gjennomføring og tilbaketrek-
king over Røros og Tydalsfjellene i 1718. 
Etter forestillingen serveres nattmat på 
hotellet. 
Neste dag kjører vi om Funäsdalen i 
Sverige og retur over Tydalen.


