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Bli med på rundreise på det sørvestlige Vestland. Vi starter med besøk i sjarmerende Sogndalsstrand, før vi 
fortsetter til oljehovedstaden Stavanger som overrasker de fleste, med sin sjarmerende gamleby og fantastiske 
naturparken  Flor & Fjære. Vi fortsetter opp langs vestlandskysten til Haugesund med utrolig spennende historie 
tilbake til Vikingtiden, før vi avslutter med Låtefoss, Rosendal og historiske Ullensvang Hotel i vakre Hardanger.

Onsdag: Hjem - Sogndalsstrand Bussen starter fra Grenland om morgenen 
og følger E-18 sørover forbi Kristiansand, og frem til Sørlandsidyllen Mandal. 
Her blir det først tid til lunsj på egenhånd, før vi skal besøke Mandalsmuseet 
som holder til i Andorsengården, byens mest prominente kjøpmannsgård. 
Her får vi høre den interessante historien til byen, her finnes også bilder av 
kunstnerne Adolph Tidemand, Gustav Vigeland og Amaldus Nielsen som alle 
er født i Mandal. Etter besøket her fortsetter vi forbi Lyngdal og Flekkefjord. 
Her svinger vi av hovedveien og kjører langs kysten via Husmansplassen 
Helleren innerst i Jøssingfjorden. Herfra er det ikke langt til Sogndalsstrand 
Kulturhotell hvor vi skal bo denne natten. Felles middag om kvelden.
Torsdag: Sogndalsstrand - Stavanger Vi spiser frokost på hotellet før 
vi får med oss en guide som tar oss med på vandretur blandt den gamle 
trehusbebyggelsen. Etter rundturen her pakker vi i bussen og fortsetter 
langs kysten til Egersund. Her skal vi besøke Egersund Fayancemuseum, og 
får tid til å spise lunsj på egenhånd. Om ettermiddagen fortsetter vi til Hå 
Gamle Prestegård hvor vi finner et kunst- og kultursenter.  Herfra er det ikke 
langt igjen over Jæren til Stavanger sentrum hvor vi skal bo i 2 netter. Felles 
middag om kvelden.
Fredag: I Stavanger Frokost på hotellet. Om formiddagen får vi med oss 
lokalguide lokalguide som tar oss med i buss og til fots i sentrum av Stavanger. 
Vi får høre den interessante historien samt se de største severdighetene, 
som denne flotte byen har å tilby. Så blir det noen timer fri på egenhånd, før 
vi om kvelden skal ta båten ut til øya Sør-Hidle hvor vi finner Flor & Fjære. 
Her får vi en omvisning på denne fantastiske blomsterøya beliggende ute i 
havgapet utenfor Stavanger. Etter omvisningen får vi servert dagens middag 
før vi utpå kvelden returnerer med båt tilbake til fastlandet. 
Lørdag: Stavanger - Haugesund Vi spiser frokost på hotellet før vi 
skal være med på båttur inn den fantastiske Lysefjorden. Turen går med 
turistbåten Rygerelektra og vi får en fantastisk utsikt fra dekk og vinduene 
om bord når vi seiler lydløst forbi Preikestolen, Fantahåla og Hengjanefossen 
før vi er tilbake i Stavanger etter 3 timer. Her venter bussen for å ta oss med til 
Mosterøy hvor vi skal besøke Utstein KLoster. Vi får med oss lokalguide som 
viser oss rundt og forteller den interessante historien. Vi fortsetter nordover 
med ferge over til Arsvågen og herfra er det ikke langt igjen til Haugesund 

hvor vi skal bo de 2 neste nettene. Vi samles til felles middag om kvelden.
Søndag: I Haugesund Frokost og middag inkludert. Idag skal vi på 
opplevelsestur tilbake til vikingtiden. Vi starter dagen med å kjøre ut på 
Karmøy til Avaldsnes. Her skal vi først besøke Nordvegen historiesenter hvor 
vi får med oss guide som forteller oss en historie som går 3000 år tilbake i tid, 
og hvor bl.a. Harald Hårfagre hadde kongsgård. Etter besøket her kjører vi til 
sjarmerende Avaldsnes sentrum hvor vi får tid til lunsj på egenhånd. Herfra 
kjører vi tilbake til Haugesund hvor vi besøker Haraldshaugen hvor vi finner 
Riksmonumentet over Norges samling reist i 1872 ved feiringen av Norges 
samling til et rike, og er plassert der Harald Hårfagre sies å ha blitt gravlagt. 
Mandag: Haugesund-Ullensvang Frokost på hotellet før vi setter kursen 
nordover til Stord. Her tar vi fergen over til Halsnøy, hvor vi tar en fotostopp 
ved Halsnøy Kloster. Herfra langs Hardangerfjorden forbi Uskedal frem til 
Rosendal. Her får vi med oss en guide som forteller oss den interessante 
historien til Baroniet Rosendal som går tilbake til 1665 samt at vi får se den flotte 
haven til slottet. Vi gjør også en stopp ved historiske Kvinnherad Kyrkje som 
ble bygget rundt år 1300. Etter besøket her kjører vi langs Hardangerfjorden 
forbi Furebergfossen før vi kjører gjennom Folgefonntunnelen, vi passerer 
Odda før vi ankommer vakre Ullensvang Hotell hvor vi skal bo denne natten. 
Vi samles til felles middag.
Tirsdag: Ullensvang - hjem Frokost på hotellet før vi setter kursen 
hjemover. Vi gjør en stopp vedden kjente Låtefossen før vi fortsetter til 
Røldal. Her stopper vi ved Røldal Stavkirke hvor vi har inkludert guiding og 
inngang. Videre fortsetter vi over Haukeli forbi Åmot, Morgedal, Seljord og 
tilbake til Grenland som vi ankommer utpå ettermiddagen.
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Prisen inkluderer:
*All busstransport *6 overnattinger i delt dobbeltrom *6 frokoster *6 
middager *Alle utflukter som beskrevet *Reiseleder med på hele turen
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*Enkeltrom kr. 2 280,-


