
FLOR & FJÆRE
28.-30. mai 2019

Bli med Statoil Veteranklubb, Mongstad og 
Neptun Seniorklubb til

Bli med på en 3-dagers tur til Stavangers mest eksotiske severdighet. 
Flor & Fjære er et fristed for nytelse. I en utrolig park og en fantastisk 

restaurant, får du en unik opplevelse av rekreasjon, nytelse og inspirasjon!



Før middag på restaurant har du tid på egenhånd. 
Kanskje du velger å besøke Norsk Oljemuseum 
som åpnet i 1999. Dette er et interaktivt museum 
som tar deg med gjennom hele oljehistorien. 

Det er jo også mange hyggelige smau som innbyr 
til vindusshopping og oppdagelsesferd. 

Middag i kveld er i gangavstand fra hotellet. 

Dag 3: Stavanger - Bergen 
Vi starter dagen med en god frokost før vi tidlig 
formiddag setter kursen mot Bergen med buss 
tilbake til Mastrevik.

Turpris kr 5 100,- p.p. som inkluderer:
Buss Mastrevik Torg - Fjordline terminal t/r
Fjordline Bergen - Stavanger 
Buss Risavika terminal - Stavanger
Buss Stavanger - Mastrevik Torg
2 netter i dbl rom på 4* hotel 
2 frokoster
2 middager
Båt til Flor & Fjære samt omvisning og fl ott lunsj

Tillegg:
Enkeltrom kr 800,-

Vi tar forbehold om endring av turprogram og 
eventuelle trykkfeil.

Dag 1: Mastrevik – Stavanger
Første etappe er med buss fra Mastrevik Torg til 
ferjeterminalen. Her er det avreise ved lunsjtider 
med Fjordline til Stavanger. Om bord har du mu-
lighet til å kjøpe lunsj i en av restaurantene.  Skipet 
legger til havn kl. 19.00 og vi tar Fjordline bussen 
til sentrum av Norges oljehovedstad. I tillegg til å 
være innovative mht arkitektur, kultur og forret-
ningsvirksomhet, er dette en historisk by med røt-
ter helt tilbake til vikingtiden. De hvitmalte husene 
i gamlebyen vitner om tidligere medgangstider, 
den karakteristiske Vågen er et naturlig midtpunkt 
i byen og den nyoppussede tusenårsstedet viser 
handlekraft og mot fra utviklerne av byen. 
Vi sjekker inn på vårt fi restjerners hotell som har 
god beliggenhet med gangavstand til shopping, 
uteliv og den populære Vågen. Middag på hotellet. 

Dag 2: Flor & Fjære
Etter en deilig og avslappende frokost på hotellet, 
går turen til fots til Skagenkaien. Derfra går turen til 
nordspissen av Sør-Hidle og Flor & Fjære som kan 
skryte av 50.000 blomster som plantes ut hvert år. 
Det er Olav Bryn som designer parken år etter år. 
Han bruker vinterhalvåret på å tenke ut nye kombi-
nasjoner, fi nne nye planter og blomster og se etter 
nyanser som ikke er blitt prøvd før. Resultatet er 
fargesprakende, og på spørsmål om hva som har 
vært inspirasjonskilden, kommer svaret fort: “regn-
buen”. Litt i spøk. Men med mye sannhet. Gled deg!
Før vi skal tilbake til fastlandet, blir det en deilig 
lunsj tilberedt av de ferskeste råvarene mulig. Det 
hele krydres med urter fra Klosterhagen og presen-
teres i en delikat, fersk buff é. Etter en opplevelses-
rik dag, blir det retur til fastlandet om ettermidda-
gen.

Arrangør:


