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Stavanger  
– med Flor & Fjære 
 

Den internasjonale byen, med sin egen «småbysjarm»! Sentrum er lite og 

kompakt, med trange bilfrie gater, åpne torg og den sentrale Byparken med 

innsjøen Breiavatnet. Gamle Stavanger, også kalt Straen, har Nord-Europas best 

bevarte trehusbebyggelse. Rett utenfor byen ligger fascinerende Jæren med de 

kjente Jærstrendene. Men områdets største turistattraksjon er kanskje Flor & 

Fjære, på øya Sør-Hidle, hvor man får oppleve en blomstrende hage med tropiske 

palmer og eksotiske planter. 

 

Tirsdag 6. juni  Oslo – Kristiansand 

Avreise fra Lillestrøm kl. 0900. Turen går ned gjennom Vestfold og videre 

langsmed sørlandskysten til Risør. 

Trehusbyen Risør, "Den hvite by ved Skagerak", er en av få byer i Norge som står 

på UNESCOs liste over byer med verneverdig bebyggelse. En idyllisk liten perle, 

som er verdt et besøk.  Her starter vi med lunsj på Restauranthuset Kast Loss  

kl. 13.30, før vi kl. 15.00 møter Jon T. Axelsen på torvet for å få en 

vektervandring. Da får vi høre mer om historien til den hvite trehusbebyggelsen i 

Risør, som er en av Sørlandets eldste byer.  

 

På ettermiddagen ankommer vi Kristiansand og her tar vi inn på Thon Hotel 

Kristiansand, som ligger i sentrum.  Vi møtes i hotellets møterom for en aperitiff, 

før felles 2-retters middag på hotellet om kvelden. 

 

Onsdag 7. juni  Kristiansand – Lista - Jæren – Stavanger 

Frokost på hotellet. I dag går turen først til "Det Amerikanske Lista". På Lista 

halvøya finnes en lang historie med utvandring til USA, og det spesielle var at så 

mange kom hjem igjen til Lista, med minner og ting derfra. Vi møter guiden her 

kl. 11.00, og hun vil fortelle oss om historien rundt utvandringen, og hvordan 

"Det Amerikanske Lista" oppstod. Turen avsluttes ved 8th Avenue Restaurant & 

Diner, der vi spiser ekte, amerikansk lunsj. 

Vi fortsetter til Egersund, der vi møter en lokal guide som blir med oss på turen til 

Stavanger. Vi skal nå kjøre Nordsjøveien langs Jæren, et natur- og kulturlandskap 

som er unikt i Norge, med sine lange sandstrender og runde steiner, flatland med 

intensivt jordbruk og et rikt utvalg av historiske severdigheter. Underveis tar vi en 

stopp ved Hå Gamle prestegård, som var embetsmannsbustad, prestegard, 

administrasjons- og kultursenter allerede for flere hundre år siden. Vi får 

omvising her – før det blir servert kaffe og tradisjonell kake.  

Etter kaffen fortsetter turen gjennom Jæren og frem til Stavanger.  

Vi ankommer vårt hotell, Thon Hotel Maritim, ca. kl. 17.00 (avhengig av 

trafikken). Hotellet ligger i sentrum av byen. Vi samles i hotellets konferanserom 

for en felles aperitiff før middag.  

Felles middag på hotellet (2-retters inkl. kaffe/te eller buffet). 
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Torsdag 8. juni  Flor og Fjære 

Frokost på hotellet. I dag blir det båttur over til øya Sør-Hidle, som er verdens nordligste 

palmeøy. Båtturen tar ca. 20 minutter. På denne spesielle øya finner vi tropiske palmer og 

frodige blomster innrammet av Ryfylkes storslåtte fjorder og fjell, og det er dette som er Flor 

& Fjære. På øya får vi en guidet omvisning i hagen på romantiske stier og ser en masse 

fargerike blomster. Stedet har internasjonalt kjøkken som kan by på velsmakende retter fra 

alle verdenshjørner.  

Her skal vi også innta dagens lunsj. Det blir båttransport tilbake til Stavanger, og 

ettermiddagen er fri til egen disposisjon.  

Om kvelden spiser vi felles middag på Sjøhuset Skagen, et unikt spisested i et sjøhus fra 

1770, som ligger på Skagen kaien, ca. 450 meter å gå fra hotellet.  

Her kan vi nyte tradisjonell ørret med tilbehør og trøffelkake.  

 

Fredag 9. juni  Utstein Kloster 

Frokost på hotellet. I dag går turen til Utstein Kloster - Norges eneste bevarte kloster fra 

middelalderen. Utstein var en av kongsgårdene til Harald Hårfagre rundt år 1000. 

Kongsgården ble senere gitt til munkene ved St. Olavs kloster i Stavanger. På det meste 

bodde her 20 - 30 munker. Både ute og inne bærer stedet preg av velstand og vakre detaljer, 

så som altertavlen, døpefonten, og de fredfylte hagene med sine mange gamle trær. Vi får 

omvisning i klosteret.  

Etter omvisningen blir det en 15 minutters orgelkonsert i klosteret.  

Etter konserten blir lunsjen servert på Utstein Kloster hotell som ligger noen minutters 

kjøretid fra Klosteret. Retur til Stavanger, og ettermiddagen er til fri disposisjon.  

Om kvelden samles vi til felles middag på hotellet (2-retters middag inkl. kaffe/te eller 

buffet). 

 

Lørdag 10. juni  Stavanger - Lysebotn - Hovden   

Frokost på hotellet. I dag skal vi få være med på en uforglemmelig båttur på den mest 

særegne fjorden i Rogaland. Vi blir med ferjen fra Lauvvik til Lysebotn, avgang kl. 09.30. 

Fjorden skjærer seg hele 4 mil rett østover mellom høye og bratte fjell, og på flere steder er 

fjorden like dyp som fjellene er høye. På turen passerer vi bl.a. den mest kjente av alle 

naturattraksjoner i Rogaland, den kantete fjellnabben "Prekestolen", som henger 600 meter 

over vannspeilet nedenunder. Vi går i land i Lysebotn kl. 11.30, og kjører over til Setesdal. Vi 

tar en ørliten avstikker sørover til Rysstad, der vi finner Sølvgarden Hotell og Feriesenter. 

Stedet ligger i idylliske omgivelser, og er et populært stoppested for både lokale og reisende. 

Kjøkkenet legger vekt på mat med rot i norske mattradisjoner og kortreist mat, og her får vi 

servert felles lunsj. Setesdal er ofte kalt Sølvsmeddalen, og på Sølvgarden bor 3. generasjon 

sølvsmed. Han er mester i filigran, med håndlaget bunadssølv som spesialitet. Vi avlegger et 

besøk i Sylvbui, der det selges håndlaget bunadssølv og andre smykker. Vi fortsetter 

nordover Setesdal til Hovden, og Hovden Resort.  

Ankomst ca. kl. 17.00, og det blir litt tid før felles middag i hotellets restaurant. 

 

Søndag 11. juni  Hovden - hjemsted 

Frokost på hotellet. Vi tar oss god tid på morgenen, før vi tar plass i bussen og setter kursen 

hjemover. Vi kjører gjennom Telemark til Morgedal.  

Vi fortsetter om Seljord til Flatdal, der vi finner eventyrgården Uppigard Natadal. Her får vi 

oppleve et muntert kåseri om tradisjon og overtro, og om livet på gården i dag. 

Etterpå får vi servert dagens lunsj, Vesaaskurv (saltet og røkt sauepølse) med kålrotstappe 

og kaffe/te. Til avtalt tid tar vi plass i bussen og reiser hjemover. Vi kjører om Kongsberg 

tilbake til Oslo, og ankomst hjemsted om ettermiddagen. 
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Pris pr. person   Kr 10 680,- ved 40-49 betalende deltagere 

    Kr 11 390,- ved 30-39 betalende deltagere 
    

 

Prisen inkluderer -     Busstransport i 6 dager 

- 1 natt i dobbeltrom på hotell i Kristiansand inkl. frokost  

og 2-retters middag med kaffe/te 

- 3 netter i dobbeltrom på hotell i Stavanger inkl. frokost og 2 x 

2-retters middag med kaffe/te eller buffet (avhenger av antall 

gjester på hotellet) 

- 1 natt i dobbeltrom på hotell på Hovden inkl. frokost og 2-

retters middag med kaffe/te 

- 2-retters middag inkl. kaffe/te på restaurant i Stavanger 

- Varmrett (lunsj) inkl. kaffe/te og 1 glass øl/vin/mineralvann 

hver dag 

- Vektervandring i Risør 

- Omvisning "Det Amerikanske Lisa"  

- Lokal guide fra Egersund til Stavanger  

- Inngang, omvisning og kaffe med kake på Hå Gamle Prestegård 

- Båtreise, omvisning og lunsj på Flor og Fjære 

- Inngang og omvisning Utstein Kloster og 15 min orgelkonsert 

- Ferge Lauvik – Lysebotn 

- Besøk med kåseri i Uppigard Natadal 

- Aperitiff på hotellet første og andre kveld 

 

Tillegg enkeltrom  Kr 1 510,- pr. person 

 

Vi tar forbehold om prisjusteringer som skyldes endringer i skatter, avgifter og 

transportpriser.  

 

 

 

Bindende påmelding innen 14. mars 2017 til 

 
Brit Thoresen   Tlf. 957 80 941 e-post: oyvind.thoresen2@getmail.no 

Kjellaug Nystrøm Tlf. 997 35 780 e-post: knystroe@online.no 

Anne-Marie Barken Tlf. 400 68 953 e-post: abark@getmail.no 

 

 

 


