
24 - 26. mai 2019 
Flor & Fjære med Fjordlinecruise til Hirtshals

Pris kr. 5.650,- pr. pers. 
Inkluderer:


- Busstransport av høy kvalitet

- Reiseleder/guide

- Clarion Hotell Stavanger 1 overnatting 

dobbeltrom inkl.1x frokost 1x middag

- Fjordlinecruise Stavanger-Hirtshals-

Langesund innvendig 2-mannslugar                       
inkl. 1x frokost og 1x middag


- Inngang Flor & Fjære inkl. lunsjbuffét. 

- Fossli Hotel inkl. vaffel og kaffe 

- Åkrafjordtunet inkl. 1x lunsj

- Utvalgt kro på hjemturen inkl. 1x lunsj


Tillegg: 
Enkeltrom Clarion Hotel:	 kr. 300,- 
Enkeltlugar Fjordline:	 	 kr. 600,- 
Utv. 2-mannslugar Fjordline:	 kr. 300,- 

Påmeldingsfrist 8. april 2019 

Kontaktinfo: 
email: post@geiloturbusser.no 

telefon: 32 08 80 80 
Knut Arne Bredal Thorsen: 950 97 912 

Dag 1: Hallingdal - Stavanger 
Fra Hallingdal kjører vi over Hardangervidda og tar 

en kaffestopp på Fossli hotells spennende og 
nyetablerte utsiktspunkt ved Vøringsfossen. 


Vi fortsetter vestover gjennom vakre blomstrende 
Hardanger, til Åkrafjordtunet og velsmakende lunsj. 


Om ettermiddagen ankommer vi meget sentrale 
Clarion Hotell Stavanger. Vi sjekker inn og koser oss 

på kvelden med felles middag på hotellet.

Dag 2: Flor & Fjære - Hirtshals 
Dagens absolutte høydepunkt blir turen til 

blomsterhavet på Flor & Fjære på øya Sør-Hidle. 

Her får vi omvisning og innblikk i 3 generasjoners 
lidenskap for å lage en av verdens vakreste hager. 

Opplevelsen inkluderer behagelig båttur fra 
Stavanger og fantastisk lunsjbuffèt på Flor&Fjære. 

Avgang kl. 11.00 fra Stavanger - retur kl. 16.00. 

Vi får litt tid i Stavanger før Fjordlinecruiset vårt har 

avgang kl. 20.00. Vel ombord nytes en flott 
middagsbuffét og hyggelig samvær.

Dag 3: Langesund - Hallingdal 
Mens vi ligger til kai i Hirtshals, inntas en innholdsrik 

frokostbuffét ombord. Kl. 09.00 er vi på vei over 
Skagerak igjen, med god tid til taxfree-shopping og 
hyggelig samvær ombord. Vi ankommer Langesund 

kl. 13.30 og starter på hjemturen til Hallingdal. 
Underveis blir det lunsj på en hyggelig utvalgt kro.

mailto:post@geiloturbusser.no
mailto:post@geiloturbusser.no

