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Tur 18

Tur 19

STAVANGER m/Flåmsbanen, Flor og Fjære og Lysefjorden

STAVANGER m/Flor og Fjære, Lysefjorden og Sørlandet

Flåmsbanen

Flor og Fjære

Flor og Fjære

HaraldshaugenStavanger

Denne turen foregår med buss sørover Vestlandet. Vi får oppleve mye flott natur med fjorder og fjell. 
I turen inngår reise med Flåmsbanen fra Flåm til Myrdal. I Stavanger inngår utflukt til øya Sør-Hilde 
hvor parkanlegget «Flor og Fjære» ligger. Det blir båttur inn til Prekestolen i Lysefjorden. Retur fore-
går med direktefly fra Stavanger til Værnes. 

Dag 1: Trøndelag – Olden 
Avreise fra Trøndelag på morgenen. Turen 
går E6 sørover forbi Oppdal, over Dovre-
fjell og til Dombås. Videre til Vågå og 
Lom ved Vågåvatnet. På ettermiddagen 
fortsetter vi over Strynefjellet og får flott 
vestlandsnatur mot Stryn, Lom og Olden. 
Vi overnatter på Olden Fjordhotell.

Dag 2: Olden – Flåm – Voss 
Vi fortsetter over Utvikfjellet til Byrkjelo 
og videre forbi Fjærland, Sogndal og til 
Lærdal. Vi kjører gjennom den lange Lær-
dalstunnelen til Aurland og Flåm. Herfra 
tar vi den spektakulære Flåmsbanen opp 
til Myrdal stasjon på Bergensbanen. Herfra 
tar vi tog til Voss for middag og overnatting.

Dag 3: Voss – Haugesund – Stavanger 
Vi kjører over Hardangerfjordbrua og fort-
setter gjennom fruktbart landskap langs 
Hardangerfjorden og Sørfjorden til Odda. 

Herfra kjører vi til Haugesund og besøker 
Haraldshaugen. På ettermiddagen blir det 
ferje og undersjøisk tunnel frem til Stavan-
ger. Her blir det overnatting i 2 netter på 
Thon Hotel i sentrum.

Dag 4: Stavanger 
På formiddagen blir det en fin båttur inn til 
Prekestolen i Lysefjorden. Ettermiddagen 
disponibel på egen hånd før vi tar båt ut til 
øya Sør-Hilde. Her ligger det fantastiske 
parkanlegget «Flor og Fjære». Vi får orien-
tering og omvisning før vi spiser middag i 
restauranten. Båt tilbake til Stavanger på 
kvelden.

Dag 5: Stavanger – Værnes 
På formiddagen blir det en rundtur med 
lokal guide. Vi går en tur i den gamle by-
delen før vi kjører rundt i området. Turen 
avsluttes på Sola og vi tar SAS sitt direktefly 
til Værnes kl. 14.50 med ankomst kl. 16.00.

På denne turen benyttes fly fra Værnes til Stavanger. Fra Stavanger har vi utflukt til «Flor og Fjære», 
samt en båttur innover Lysefjorden hvor vi ser opp på Prekestolen. Iår har vi lagt bussturen tilbake 
om Jæren, Sørlandet og forbi Kongsberg og over Valdresflya tilbake til Trøndelag.

Dag 1: Værnes – Stavanger 
Avreise fra Værnes kl. 12.15. Vi flyr med 
SAS til Stavanger. Ankommer Sola flyplass 
utenfor Stavanger kl. 13.25. Her tar vi først 
en rundtur med buss og lokal guide. Turen 
avsluttes til fots i «den gamle bydel». Middag 
og overnatting på Thon hotell i sentrum.

Dag 2: Stavanger, utflukt Lysefjorden og 
«Flor og Fjære» 
På formiddagen blir det en fin båttur inn til 
Prekestolen i Lysefjorden. Ettermiddagen 
disponibel på egen hånd før vi tar båt ut til 
øya Sør-Hilde. Her ligger det fantastiske park-
anlegget «Flor og Fjære». Vi får orientering 
og omvisning før vi spiser middag i restau-
ranten. Båt tilbake til Stavanger på kvelden.

Dag 3: Stavanger – Arendal 
Vi forlater Stavanger og kjører langs de 
flotte og fruktbare Jærbygdene. Vi passerer 

Avreisedato: 3.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2 
Prisen inkluderer:
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 4 middag
• Flåmsbanen Flåm – Myrdal
• Båt til «Flor og Fjære»
• Båttur Lysefjorden
• Lokal guide i Stavanger
• Fly Stavanger – Værnes

5 DAGER kr 9.560,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.240,-
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TELEMARKSKANALEN Tur 20 

Tur 19forts. STAVANGER m/Flor og Fjære, Lysefjorden og Sørlandet

Lysefjorden

Bryne og Vigrestad før vi ankommer Eger-
sund. Terrenget blir mere kupert og vegen 
ned til Jøssingfjorden er hugget inn i fjel-
let. Vi fortsetter til Flekkefjord og følger 
E39 forbi Mandal og frem til Kristiansand. 
Herfra blir det langs E18 til Arendal. Over-
natting i 2 netter på Thon Hotel Arendal 
som ligger sentralt.

Dag 4: Arendal 
Arendal er bygd på 7 holmer og Tyholmen 
er den største. Pollen er en del av byens 
idylliske havn. Havna og byen ligger godt 
beskyttet av flere øyer ut mot havet. Vi tar 
en båttur til Merdø hvor vi finner vakre 
gamle sørlandshus. Utenfor Merdø ligger 
det kjente Torungen fyr.

Dag 5: Arendal – Beitostølen 
På formiddagen kjører vi E18 nordover 
mot Porsgrunn og Skien. Her tar vi vegen 
mot Kongsberg hvor det blir et opphold 
ved Kongsberg museum og kirke. På etter-
middagen fortsetter vi nordover Valdres til 
Fagernes og opp til Beitostølen for over-
natting på Beito hotell.

Avreisedato: 7.7
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes – Stavanger
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Båt til «Flor og Fjære»
• Lokal guide i Stavanger
• Ferje Lysefjorden
• Båt Merdø, Arendal

6 DAGER kr 9.980,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.740,-

Dag 6: Beitostølen – Trøndelag 
Vi fortsetter over Valdresflya og kjører 
Heidal til Gudbrandsdalen. Videre E6 til 
Dombås for turens siste middag. Retur 
til Trøndelag på ettermiddag/kveld.

Dag 1: Trøndelag – Gjøvik 
Avreise fra Trøndelag på morgenen. Turen 
går sørover E6 frem til Dombås hvor det 
blir et opphold. Videre sørover Gudbrands-
dalen til Lillehammer og langs Mjøsa frem 
til Gjøvik. Middag og overnatting på Qua-
lity Hotel Strand.

Dag 2: Gjøvik – Sandefjord 
Vi fortsetter over Toten og frem til Hade-
land. Her besøker vi Hadeland Glassverk 
på formiddagen. Vi får omvisning, og 
det blir også muligheter for handling. Vi 
fortsetter forbi Hønefoss og til Kongsberg 
hvor vi besøker Kongsberg kirke og sølv-
gruvemuseet. På ettermiddagen fortsetter 
vi frem til Sandefjord. Her skal vi bo i 3 
netter på Scandic Park Sandefjord.

Hvalfangermonumentet, Sandefjord

Verden Ende, Tjøme

Hadeland Glassverk

Dag 3: Sandefjord, utflukt Tjøme 
Vi tar en mindre utflukt til Nøtterøy og 
Tjøme og kjører frem til Verdens Ende. 
Ettermiddagen disponibel på egen hånd 
i Sandefjord.

Dag 4: Sandefjord, utflukt Telemarkskanalen
På formiddagen kjører vi om Skien opp til 
Ulefoss. Herfra tar vi en båttur opp Tele-
markskanalen gjennom de store slusean-
leggene i Vrangfoss opp mot Lunde. Retur 
til Sandefjord på ettermiddagen.

Dag 5: Sandefjord / Strømstad – Karlstad 
Fra Sandefjord tar vi tar vi Color Lines
ferje til til Strømstad. Muligheter for 
taxfree-handling ombord. Etter et opphold 
i Strømstad kjører vi frem til Karlstad for 
overnatting på Scandic Hotel.

Avreisedato: 2.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3, side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Color Line Sandefjord – Strømstad
• Båttur på Telemarkskanalen
• Entreer og utflukter som beskrevet

6 DAGER kr 8.750,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.400,-

Dag 6: Karlstad – Trøndelag 
Vi kjører nordover langs Klaraelven og 
kommer inn til Trysil. Videre nordover 
gjennom Engerdal og langs Femunden 
frem til Røros hvor turens siste middag 
inntas. Retur til Trøndelag på kvelden.

På denne turen er hovedoppholdet lagt til Sandefjord i Vestfold. På turen sørover besøkes Hadeland 
Glassverk og Kongsberg kirke og museum. Vi tar en utflukt på Telemarkskanalen. På turen tilbake 
benytter vi Color Lines ferje over til Strømstad, noe som gir muligheter for taxfree-handling. Etter 
siste overnatting i Sverige går returen gjennom Trysil og Femundsmarka.

Telemarkskanalen


