5 dagers busstur til
Stavanger m/Flor & Fjære og Sørlandet 2018
Fredag 22. juni - Tirsdag 26. juni
Har du lyst til å oppleve Sørlandet, Nordsjøveien, Stavanger og den unike parken Flor &
Fjære? Bli med oss på busstur, så får du oppleve alt sammen og mye mer. På turen skal vi
også ha guidet tur til Sørlandsperlen Lyngør.
Pris pr. person i dobbeltrom:
Tillegg for enkeltrom:

6.990kr
1.400kr

Inkludert i prisen:
-Busstransport i turbuss med ekstra god benplass
-Ferjebilletter og bompenger
-Gratis kaffe/te på bussen
-Reiseleder
-5 timers tur til Flor & Fjære med guidet
omvisning i parken og lunsjbuffèt.
-Båttur til Lyngør, guidet vandretur på øya.
-2 overnattinger på Clarion Hotell Stavanger
inkl. frokost og middag.
-2 overnattinger på Clarion Hotell Tyholmen
inkl. frokost og middag.

Påstigningsrute:
07.00 Flå
07.30 Nesbyen v/Shell
07.55 Gol Skysstasjon
08.10 Torpo v/Lienkrysset
08.25 Ål stasjon
08.40 Hagafoss
09.00 Geilojordet
Passasjerer fra andre steder,
ta kontakt så kan vi ordne
rimelig transport eller
overnatting.

For påmelding eller spørsmål, kontakt oss på
email: post@geiloturbusser.no eller telefon: 32088080
Påmeldingsfrist 11. mai 2018
Flor & Fjære

Turprogram
Fredag 22. juni:
Hallingdal-Stavanger
Med alle vel ombord, kjører vi over
Hardangervidda og tar en liten stopp ved
den nye utkikksplattformen ved
Vøringsfossen. Turen går videre gjennom
vakre Hardanger og vestover mot
Stavanger. Underveis har vi både kaffe
stopp og lunsj.
Vi skal bo på Clarion Hotell Stavanger.
Hotellet har høy standard og ligger sentralt
i Stavanger sentrum.

Vøringsfossen

Lørdag 23. juni:
Utflukt til Flor & Fjære
Dagens absolutte høydepunkt blir turen til
Flor & Fjære. Dette er en helt unik park
som ligger på øya Sør Hidle, ca. 20
minutters båttur fra Stavanger. Her blir det
omvisning i parken, og vi får servert en
fantastisk lunsjbuffèt. Flor & Fjære-båten
har avgang kl. 11.00 fra Stavanger og vi er
tilbake igjen kl. 16.00.
Om ettermiddagen blir det tid til å gjøre seg litt mer kjent i Stavanger. Vi kan anbefale
Norsk Oljemuseum, åpent 10-19 og Stavanger Domkirke. Gamle Stavanger ligger på
vestsiden av Vågen og består av 173 trehus som ble oppført på slutten av 1700- og
begynnelsen på 1800-tallet.

Norsk Oljemuseum

Søndag 24. juni:
Stavanger-Arendal
Etter en god frokost setter vi kursen sørover.
Vi kjører veien som går ytterst langs strendene
på Jæren. Denne strekningen er så flott at den
er klassifisert som Nasjonal Turistvei. Videre
skal vi besøke idylliske Sogndalstrand som har
en flott gate med trehus fra 1700-1800 tallet.
Vi tar en lunsjstopp når vi kommer til
Flekkefjord. På veien videre passerer vi blant
annet Mandal, Kristiansand og Grimstad, før vi
på ettermiddagen ankommer Arendal. Vi skal
bo helt på bryggekanten på Clarion Hotell
Tyholmen.

Orre stranden

Sogndalstrand
Tvedestrand

Mandag 25. juni
Utflukt til Lyngør og Tvedestrand
Etter en god frokost på hotellet, kjører vi til
Gjeving hvor vi tar båt ut til Lyngør. På øya blir
vi møtt av en lokal guide, som vil fortelle om
Lyngør og vise oss rundt på øya. På vei tilbake
til Arendal gjør vi en stopp i Tvedestrand, også
kjent som bokbyen. En spasertur ned
Hovedgata (gågata) til havna anbefales på det sterkeste. Her får vi også se «Strykejernet»
som hevdes å være Norges smaleste hus. På ettermiddagen blir det litt tid på egenhånd i
Arendal, og på kvelden spiser vi vår siste felles middag.
Lyngør

Tirsdag 26. juni:
Arendal-Hallingdal-Geilo
Etter en god frokost er det tid for å sette kursen hjemover. Vi kjører via Drammen og videre
oppover Hallingdal. På ettermiddagen er alle vel hjemme igjen.

