
Bli med til blomsterøya Sør Hidle utenfor Stavanger hvor vi får oppleve en blomstrende 
hage med palmer og eksotiske planter. En bugnende flora med fantastiske farger. De 
færreste tror det er mulig å skape en slik hage i havgapet i Norge. Vi lover dere et  
fantastisk inntrykk. På veien til Stavanger kjører vi Nordsjøveien som strekker seg fra 
Flekkefjord langs kysten til Jæren. Vi får oppleve vill og vakker natur. En avstikker til 
Norges sydligste punkt Lindesnes står også på programmet. Lokalguiden viser oss rundt 
i oljebyen Stavanger. Hjemturen går via Indre Ryfylke. Vi reiser med en av Team Tours 
flotte busser og hyggelige sjåfør som gjør turen så komfortabel og sikker som mulig!  
 

Bli med oss på tur - flotte hoteller, god mat  
         og mange opplevelser i fantastisk natur!  

 
 

Tlf: 32 80 77 80 
E-mail: teamtour&teamtour.no

4 dagers tur med avreise 6. juni 2018  

Pensjonistuniversitetet Drammen  
  inviterer til: 

PÅMELDINGSFRIST 1. MAI 2018  



PROGRAM 
 

Onsdag 6. juni: Drammen - Kvinesdal. 
Etter påstigning på Drammen Rutebilstasjon kl. 09:00  
følger vi den sørlandske hovedvei sydover mot Larvik og 
Kristiansand. Vi stopper for lunsj på hotell Norge i  
Lillesand. Deretter besøker vi Lindesnes Norges sydligste 
punkt. Her finnes en utstilling om Lindesnes og  
muligheter til å se utover havet fra fyret. På  
ettermiddagen ankommer vi Kvinesdal hvor vi skal bo. 
Felles middag om kvelden. 
 

Torsdag 7. juni: Kvinesdal - Sandnes. 
Fra Kvinesdal skal vi følge Nordsjøveien nordover mot 
Egersund og Stavanger. Vi passerer Åna Sira og kommer 
forbi Jøssingfjorden hvor engelske tropper befridde  
engelske krigsfanger ombord i et tysk troppeskip som 
hadde søkt ly på grunn av dårlig vær. Vi fortsetter videre 
til det gamle ladestedet Sogndalstrand hvor vi tar en 
vandretur med guide gjennom denne fredede  
bebyggelsen. Vi kjører til Brusand og spiser lunsj på  
Jærgarden Kvalbein, en gammel slektsgård. Etter lunsj 
fortsetter vi videre langs kysten til Sola og Stavanger 
hvor vi sjekker inn på historiske Best Western Victoria 
Hotell i Stavanger. Dette sentrale hotellet ligger vakkert 
til ved sjøen i en 100 år gammel viktoriansk bygning.   
Middag på hotellet. 
 

Fredag 8. juni: Utflukt til Flor og Fjære. 
Etter frokost får vi en guidet rundtur i Stavanger.  
Sightseeingen avsluttes på bryggen hvor vi går om bord i 
båten som tar oss med ut til øya Sør Hidle og Flor og 
Fjære. Vi blir tatt imot av vertskapet og får en nydelig tur 
rundt på øya. Her finner vi mange trær og blomster som 
man ikke forventer å finne i Norge. Årets nyhet er  
klosterhagen, inspirert av middelaldermunkene som  
dyrket roser for skjønnhetens skyld og urter til matlaging 
og medisinsk bruk. Etter rundturen serveres en deilig 
lunsj før vi igjen går om bord i båten som tar oss med inn 
til Stavanger. Middag på hotellet. 
 
Lørdag 9. juni: Sandnes - Ryfylke - Drammen 
Vi tar farvel med Stavanger og kjører om bord i fergen 
som tar oss med over til Tau. Vi fortsetter innover  
Ryfylke, Røldal og Haukelifjell mot våre hjemsteder. Vi  
stopper og spiser lunsj på Vågslidtun Hotell før vi er  
tilbake i Drammen ved 19-tiden. 
 

Pris kr. 6.450,- per person i dbl. rom  
Prisen inkluderer: 
1 natt på Hotel Bølgen & Moi Utsikten i Kvinesdal. 
2 netter på Best Western Victoria hotell i Stavanger.  
3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager. 
Entre og omvisning på Lindesnes. 
Vandring med guide i Sogndalstrand. 
Bussightseeing med lokalguide i Stavanger. 
Omvisning på Flor og Fjære. 
Ferge Hjelmelandsvågen - Nesvik. 
Ferge Stavanger - Tau. 
Reisen i komfortabel turistbuss fra Team Tour. 
Bom- og veiavgifter. 
Tillegg enkeltrom i 3 netter: Kr. 1.000,- 
Administrasjonsgebyr kr. 70,- per faktura 
Med forbehold om pris- og programendringer. 
Prisen er beregnet på 30 personer. 


