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 Stavanger med Flor & Fjære  

16 - 18. juni 2017 
 

Vi ønsker deg velkommen til det eksotiske Flor & Fjære. Etter en fin dag i Stavanger, 
tar vi en kort båttur til øyen Sør-Hidle, hvor vi finner tropiske palmer og frodige 
blomster innrammet av Ryfylkes storslåtte fjorder og fjell. Dette er Flor og Fjære, en 
blomstrende opplevelse som du kan fortelle om til kollegaer, familie og venner. 
Alle stedets gjester blir ønsket velkommen med en omvisning i hagen. Den består av 
fargerike blomster, romantiske stier og rustikk interiør, som vil gi oss fornemmelsen 
av å være på langt mer sydlige breddegrader. 

Dag 1- Fredag: Bergen – Stavanger med Fjord Line  Vi reiser med en av Fjord Line sine moderne cruiseferger fra Bergen og nyter 
ettermiddagen om bord hvor vik kan slappe av på dekk, spise litt eller sitte i en av 
skipets salonger etter behov. Vi møter på Nøstekaien senest kl.12.00. Selv om vi skal ha 
buss med, bruker vi gangveien for å komme om bord. Bagasjen kan plasseres i bussen.  
Vi møtes i konferanseavdelingen for en velkomstdrink og kort orientering om turen. 
Kl.19.00 ankommer vi Stavanger og kjører et kvarters tid til Hotell Scandic Stavanger 
Park, som ligger i byens sentrum. Her blir det 3 retters middag og hyggelig samvær.  
 
Dag 2: Lørdag Stavanger - Flor & Fjære.  Formiddagen benytter vi til å se på folkelivet, butikker og 
til å rusle i gamlebyens mange gater og smug. Bussen 
kjører fra hotellet kl.16.30 til Skagenkaien. Kl 17.00 legger 
M/S” Rygerfjord” fra kai og 30 minutter senere går vi i 
land på turens høydepunkt, hvor vi blir vist rundt i den 
praktfulle parken før vi inntar dagens middag kl.18.30. 
Flor og Fjære er et utrolig flott sted og vi er sikre på at alle 
lar seg imponere! Det blir tid til en ” ekstra runde” i parken 

TILBUD PR 
24.11.2016 
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o Pris pr person ved 30 deltakere:  kr.   5.020 
o Pris pr person ved 40 deltakere: kr.    4.690 
o Pris pr person ved 50 deltakere: kr.   4.500 

                                      En reiseleder går fritt. Tillegg for enkeltrom: kr.400,-.  

før vi kl. 21.30 går om bord i båten som tar oss med tilbake til Stavanger og hotellet. 
 
 
Dag 3. Søndag: Stavanger -  Bømlo - Bergen Vi spiser frokost på hotellet og sjekker ut fra 

rommene.  Kl. 10.00 er vi på veien og følger E39 
mot Stord med en avstikker til idylliske 
Kulleseidkanalen. Kulleseidkanalen ligger ved 
tettstedet Finnås på øya Bømlo i Bømlo kommune 
i Hordaland. Kanalen ble ferdigstilt i 1856 for å 
lette båtene sin ferd mellom østsiden og vestsiden 
av Bømlo. I dag er stedet en herlig ferieidyll hvor 
vi har bestilt Tove’s fiskesuppe, servert med godt 
brød kl.13.00. En time senere fortsetter vi langs 

E39 til Bergen og regner med å være ved Blomsterpaviljongen på utsiden av 
bystasjonen ca. kl.17.30. Avstigning langs ruten er mulig. 
 

                                    GOD TUR 
 
                              Inkludert i prisen:  Moderne turbuss med på hele turen.  Velkomstmøte med velkomstdrink om bord.  Båtreise med Fjord Line Bergen - Stavanger.  2 overnattinger i dobbeltrom i Stavanger.   1middag og 2 frokoster på hotellet.  Flor og Fjære med båt t/r, omvisning og middagsbuffet.  1 lunsj ved Kulleseidkanalen.  Nødvendige ferger, bom/ avgifter. 

 
 
 


