Sommertur til Stavanger og Flor & Fjære 25.-30. juni 2017 for
Fuchsiavenner i Nord-Trøndelag og andre blomster/tur-venner
Søndag 25. juni
Avreise fra Straumen/Inderøy med påstigning
underveis.
Stopp på Dombås hvor vi får servert lunsj.
Bussen kjører videre via Sel, forbi Vågåvatnet,
gjennom Lom og Skjåk, passerer Grotli og
videre forbi Jostedalsbreen
nasjonalparksenter, gjennom Stryn, Loen og til
Olden fjordhotell. Her sjekker vi inn for
overnatting, og får servet middag på kvelden.
Mandag 26. juni
Etter frokost på hotellet kjører vi mot Bergen
via Skei og følger videre riksveg 5 via
Sogndalsfjøra og Kaupanger og tar ferge
Mannheller-Fodnes og videre til Lærdal.
Herfra kjører vi E16 gjennom
Lærdalstunnelen som er verdens lengste
tunnel med sine 24510 meter, videre
gjennom Flåm før vi kjører inn i
Flenjatunnelen og videre Gudvangtunnelen.
Videre passerer vi stedene Dale, Stanghelle, Vaksdal og Åsane, hvor vi tar av E39
og kjører til Bergen. Her sjekker vi inn på Comfort hotell Holberg.

Tirsdag 27. juni
Etter frokost på hotellet blir det en totimers guidet tur i byen. Videre blir
det mulighet for å ta en tur med Fløibanen, besøke Akvariet eller bare
rusle rundt i byen, før vi på tidlig
ettermiddag starter på bussturen
videre til Stavanger. Her kjører vi
kystveien E39 og skal bl.a. være med
2 ferger, Halhjem-Sandvikvåg og Mortavik-Arsvågen.
Ankomst Stavanger på ettermiddagen innsjekking på Thon hotel Maritim.
Middag og overnatting.

Onsdag 28. juni
Etter frokost på hotellet
går vi til Skagenkaien til
kl 09:30 for å være
med Rødne Fjordcruise
til Lysefjorden og
Preikestolen – Avreise
kl 10:00 med moderne
komfortabel båt, med soldekk og kiosk ombord. Guiding på flere språk. Turen tar tre
timer.
Opplev den uforglemmelige Preikestolen fra fjorden!
Bli med på et herlig cruise til Lysefjorden, med overveldende fossefall, bratte
fjellsider, idylliske øyer og storslått natur. Opplev den”mystiske” Fantahålå, hils på
geitene på sommerbeite og få en smak av det friske fjellvannet fra Hengjanefossen!
Lysefjorden er en fantastisk opplevelse året rundt, og alle årstider har sin egen sjarm.
Tilbake til Stavanger blir det tid til egen disposisjon til vi kl 17:00 tar båten
MS Rygerfjord fra Skagenkaien ut til det flotte hageanlegget «Flor & Fjære» som
ligger på øya Sør-Hidle, ca 20 minutters båttur.
Omvisning på øya med påfølgende kveldsbuffet.
MS Rygerfjord returnerer til Stavanger og hotellet ca kl 21:30.
Flor & Fjære
er det beste stedet når du ønsker noe
utenom det vanlige. Unikt er et stort ord, men
det finnes faktisk ikke et tilsvarende konsept
noe annet sted i verden!
Årets utgave av Flor & Fjære åpner 7 mai.
50 000 blomster blir plantet og står klar til å
ta imot besøk.
Det er Olav Bryn som designer parken år
etter år. Han bruker vinterhalvåret på å tenke ut nye kombinasjoner, finne 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: “regnbuen”. Litt i spøk. Men med mye sannhet.
Anno 1965
Fra forblåst holme til palmehage på et par tiår. Det hele startet i 1965 da Åsmund og
Else Marie Bryn kjøpte husmannsplassen Mangela på Sør-Hidle hvor de bygde en
familiehytte.
I 1987 ble Åsmund uføretrygdet og begynte å beplante området for å ha noe å holde
på med. Flor & Fjære tok form, og folk strømmet til. Etter hvert ble det behov for
bevertning, og i 1995 åpnet sønnen Olav og Siri, kona hans, restauranten. Nå er det

tredje generasjon, Endre Bryn, som gjør seg klar til å overta, og planene for nye
utvidelser er klare.
Både for øyet og ganen
I år har kjøkkensjef André Mulder latt seg inspirere av det spanske/baskiske
kjøkkenet – rene natursmaker fra de ferskeste råvarene mulig.
Det hele krydres med urter fra øyas egen Klosterhage og presenteres i en delikat,
fersk buffé.
Torsdag 29. juni
Etter frokost laster vi bussen og legger turen
innover i landet igjen, via Folgefonna
nasjonalpark, Eidsfjord, Vøringsfossen,
Hardangervidda, Hallingskarvet, Gol, Fagernes og
til Beitostølen.
Her sjekker iv inn på Bergo hotell for middag og
overnatting.

Fredag 30. juni
Etter frokost laster vi
bussen for siste gang på
denne turen og begir oss
mot Trøndelag. Vi kjører
over Valdresflya, med fin
utsikt mot de høyeste
toppene i Jotunheimen,
og videre over Dovrefjell
og Oppdal. Vi gjør siste
større stopp på Oppdalsporten, hvor det serveres middag.
Ankomst Nord-Trøndelag og Straumen/Inderøy i kveldinga.

Pris pr.pers. kr 7900,Tillegg enkeltrom kr 1970,I prisen inngår:











Busstransport i 6 dager
5 overnattinger i dobbeltrom
Guiding i Bergen
Fjordcruise til Lysefjorden
Utflukt til Fjor og Fjære
5 frokoster
2 lunsjer
5 middager
Fergeutgifter
Bompenger

