
 

DU TROR DET IKKE FØR DU FÅR SE DET! 
Sensommertur til Flåm, Stavanger og unike Flor & Fjære 
 
Vi ønsker velkommen til en sensommertur der vi har plukket blant de edleste attraksjonene 
som fins i det norske smykkeskrinet. Flåmsbana er en av de vakreste togreisene i verden og 
reisen gjennom Flåmsdalen viser Vestlandets natur fra sin aller beste side. Båtturen fra Flåm 
til Gudvangen er en seilas gjennom fjorder som står på UNESCOs verdensarvliste, med 
majestetiske fjell, vill natur og idylliske tettsteder.  
I Rogaland besøker vi blomsterparken Flor & Fjære, en megahit blant våre gjester! Vi låner 
reiseleder Jon Lyngstad’s entusiastiske ord: «Denne velfylte parken på over 50 mål er en 
fantastisk, utenkelig opplevelse med forskjellige lands blomsterflor, bekker, små fossefall og 
vanndammer. Og palmer i Norge? Du tror det ikke før du får se det! Og opplevelsen 
avsluttes med et like fantastisk måltid.» 
Som ikke det er nok avslutter vi vårt besøk i Stavanger med et tokt til Preikestolen & 
Lysefjorden. Fjordcruiset byr på kjekke opplevelser; I Fantahålå får du se hvor «fantene» 
gjemte seg for lensmannen i gamle dager. Ikke lenge etter kommer vi til Preikestolen hvor 
Tom Cruise klatret i den stupbratte fjellveggen i filmen Mission Impossible 6. Vi fortsetter så 
til Hengjanefossen hvor mannskapet styrer båten så langt inn i fossen at du risikerer å få en 
herlig vanndusj i ansiktet! Underveis stopper vi for å mate geitene som er på sommerbeite i 
Lysefjorden. De elsker når vi kommer besøk! Mannskapet kaster gulrøtter og andre godbiter 
til dem. Er vi heldige får vi også se en og annen sel som ligger og soler seg på svaberget. 
Ikke vent – meld deg på – dette kan fort bli sommerens «slager» hos oss! 
 

 
 
REISERUTE 
Søndag 15. august: Til Flåm. Vi kjører via Sognefjellet, Lærdal, Aurland og utsiktspunktet 

Stegastein til Flåm. Vi skal bo på Flåmsbrygga Hotell. 
Mandag 16. august: Flåm. Formiddagen til fri disposisjon. Tur med Flåmsbana fra Flåm til 

Myrdal t/r kl. 13:35 – 15:40. Kveldens middag på hotellet er Ægir 
Vikingplanke, 5 retters øl – og matmeny. 

Tirsdag 17. august: Flåm – Stavanger. Kl. 09:30 reiser vi med elektrisk båt fra Flåm til 
Gudvangen kl. 11:30. Vi fortsetter med vår buss forbi Voss, gjennom 
Hardanger og forbi Haugesund til Stavanger. Vi bor på Clarion Hotel 
Stavanger. 

Onsdag 18. august: Stavanger med Flor & Fjære: Sightseeing med bussen og lokalguide i 
Stavanger på formiddagen. Kl. 17:00 – 21:30 besøker vi Flor & Fjære 
inkl. middag. 

Torsdag 19. august: Stavanger: Fjordcruise til Lysefjorden & Preikestolen kl. 10:00 – 13:00. 
Resten av dagen til fri disposisjon. 



 

Fredag 20. august: Stavanger – Førde: En fin kjøreetappe langs Vestlandskysten, hvor vi 
passerer bl.a. Haugesund og Bergen. Vi skal bo på Scandic Sunnfjord 
Hotel i Førde. 

Lørdag 21. august: Førde – hjem. Turens siste dag går gjennom Jølster, via Loen og Stryn, 
og over Strynefjellet tilbake til E6 og Trøndelag. 

 

 
 
TURFAKTA 
Avreise: 15. august – Varighet 7 dager 
Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger, og Oppdal 
 
Turprisen inkluderer; Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger 
Flåmsbrygga Hotell i Flåm (alle rom har balkong og fjordutsikt), 3 overnattinger Clarion  
Hotel Stavanger, 1 overnatting Scandic Sunnfjord Hotel i Førde, 6 frokoster, 7 middager,  
togtur med Flåmsbana, båttur Flåm – Gudvangen, sightseeing i Stavanger, Flor & Fjære inkl.  
båtskyss t/r, fjordcruise til Lysefjorden & Preikestolen, og alle bomvei – og ferjeavgifter. 
 

Pris pr. person:  kr. 16.350,- 
  
Tillegg for enkeltrom:  kr. 4.000,- 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


