
 

Dag 0: Reisedag 

Dagen brukes til å reise til Rogaland og Stavanger. Hvis grup-

pen kommer med fly i stedet for egne buss, er vi behjelpelig 

med organisering av transport fra flyplass til hotell. Vi samles 

til felles velkomstmiddag hvor vår guide vil møte gruppen og gi 

en orientering om programmet for oppholdet. 

Dag 1: Bli kjent med Stavanger 

Vi bruker dagen til å bli godt kjent med Stavanger før vi avrun-

der dagen med en kveldstur til «Flor & Fjære» 

Etter en god hotellfrokost spaserer vi til Gamle Stavanger. Om-

rådet er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelsen. Består 

av 173 vernede og restaurerte trehus, oppført på slutten av 

1700 og 1800 tallet. Men alt dette vil vår guide fortelle mye 

mer om. Vi finner flere gallerier i området, og vi setter av så-

pass god tid at det vil være mulig å ta turen innom og ta en titt 

hvis en skulle ønske det. Rusleturen fortsetter i byen og hvor vi 

«Det stig av hav eit alveland», skrev Arne Garborg da han satt i dikterhytta si i Knuda-

heio og såg utover Jæren. Vi skal også skue utover, så får vi se om vi også ser et alveland 

som stiger opp av havet. Vi skal også bli godt kjent med byen Stavanger som både er en 

moderne, internasjonal by preget av oljevirksomheten og Gamle Stavanger, med sin hvi-

te trehusbebyggelse. Ikke overraskende har Stavanger sitt Oljemuseum som vi skal ta tu-

ren innom. Blomsterparken «Flor & Fjære» blir en opplevelse. Utstein Kloster, Norges 

best bevarte middelalderkloster, hører også med. Hør historien om «Den hvite damen» 

som går igjen i rom 10. Vi bor sentralt på hotell i Stavanger. 

Velkommen til å besøke oss her i Rogaland. 

Turforslag 1: 

Stavanger 
Stavanger, Blomsterparken Flor & Fjære, Jæren med kyst-
landskapet og Arne Garborgs rike, Utstein kloster Norges 

eneste bevarte middelalderkloster 



 

går oppom høyden ved Valberg-tårnet og får en utsikt over 

byen. Fargegata ligger ganske i nærheten. Foruten å være den 

fargeklatten den er er det også et yrende folkeliv her, men 

koselige serveringssteder på rekke og rad. 

Etter vår rusletur er forhåpentligvis matlysten på plass, og det 

er tid forlunsj. Vi kan organisere felles lunsj, eller hvis gruppen 

heller vil det, spise lunsj på egenhånd. Det ligger lunsjsteder på 

rekke og rad. 

Etter lunsj rusler vi en tur bort på Oljemuseet. Stavanger kalles 

gjerne oljebyen eller oljehovedstaden. Her er det presentasjo-

ner og utstillinger som viser både geologien bak oljeforekoms-

tene samt modeller og timg hentet fra offshore. Vi får en om-

visning. 

Så trenger vi litt tid til avslapping, forberedelse til kveldens 

store opplevelse «Flor & Fjære». 

Fra en 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. 

Før sesongen vil 50 000 sommerblomster bli plantet ut. Parken 

åpner i begynnelsen av mai og holder åpent til midt i septem-

ber. 

Dronning Sonja avsluttet feiringen av sin 70 års dag med om-

visning og Festmiddag på Flor & Fjære.  

 Kl. 17.00 går hurtigbåten fra Bekhuskaien og vi er om bord. 

Båtturen ut tar 20 minutter. På kaien blir vi møtt av en av par-

kens guider som vil vise denne flotte hagen og dele hemmelig-

heter og historier om hvordan hagen ble til. Etter turen i hagen 

er det middag. Kjøkkensjefen presenterer en delikat, fersk 

buffet med fiskesuppe til forrett. Etter dessert og kaffe er det 

fortsatt en liten time igjen til å utforske hagen på egenhånd. 

Båten er tilbake i Stavanger kl. 22.00. De som da ikke vil ut på 

bylivet, kan rusle tilbake til hotellet. 

Dag 2: «Det stig av hav eit alveland» 

Dette er et kjent sitat av jærdikteren Arne Garborg. Dagens 

utflukt går sørover langs Jæren med sin kystlinje og høye him-

mel.  

Ettersom vi hadde en lang dag i går, ligger vi litt frempå. Vi er i 

bussen kl. 10.00 og kjører først opp til Ullandhaug hvor vi får 

en flott utsikt over både Stavanger, Ryfylke og Jæren som er 

dagens utfluktsmål. Så blir neste stopp i Møllebukta, innerst i 

Hafrsfjord, ved monumentet «Sverd i fjell» av Fritz Røed. Mo-

numentet er til minne om slaget i Hafrsfjord i 872, selv om 

både årstall og hvem som deltok er noe usikkert. Ferden vide-

re utover Jæren går ytterst langs kysten, med stopp på Orre-

stranden. Her finner vi Friluftshuset på Orre, Jæren friluftsråd 

sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. Huset er 

tegnet av arkitekten Per Line, bygget i 1987, og bygget opp 

igjen etter at det brant ned i 1999. Vi tar en rusletur ned på 

stranda, med mulighet for gode foto.  

Ved tilbake i bussen kjører vi en liten halvtime til vi kommer til 

Hå gamle prestegård. Prestegården ligger helt nede i strandso-

nen i et særpreget kulturlandskap med strand og rullesteiner. 

Stedet ble åpnet som kunst og kultursenter i 1983 og er eid av 

Hå kommune. Her finner vi skiftende utstillinger fra samtids-

kunstnere. I tillegg er det et sted for lokal kunsthistorie i verne-

de historiske bygninger.  

VI spiser lunsj her i idylliske og historiske omgivelser.  

Etter oppholdet her går turen innover i landet, over Høg-Jæren 

mot Arne Garborg sin sommerbolig, Knudaheio. Det var Gar-

borg som selv bygde hytta, som stod ferdig i 1898. Han brukte 

stedet som feriested og dikterstue de siste 25 åren av livet, fra 

1899 til 1924. Ca. et par hundre meter lenger oppe i heia fin-

ner vi en steinskulptur/-ansikt av Arne Garborg. 

Vi tar turen innom dikterhytta og får med oss en orientering 

om både stedet og dikteren. 

Hjemturen til Stavanger går i retning Bryne, mot Kverneland og 

videre til Stavanger. 



 

Dag 3: Fra klosterliv til oljeeventyr 

I nærheten av Stavanger ligger Utstein kloster. Dette er Nor-

ges eneste bevarte middelalderkloster. Det ligger i nydelige 

omgivelser på Mosterøy. Her hadde Harald Hårfagre sin 

kongsgård. I middelalderen var det munker fra augustineror-

denen som holdt til her og senere ble det fogdegård på 1700-

tallet. Etter ombygging og forfall, ble klosteret restaurert i 

1950—og 60 årene. 

Det er en halv times kjøretid fra Stavanger til klosteret, gjen-

nom Rennfast, en undersjøisk tunnel på  5,8 km. Vi får med 

oss en av guidene på klosteret for en omvisning.  

Etter besøket på klosteret blir det tid for lunsj på Utstein Klos-

ter hotell før vi returnerer til Stavanger. 

Stavanger er jo kjent som oljebyen eller oljehovedstaden. 

Midt i byen ligger Oljemuseet hvor oljehistorien blir fortalt på 

en spennende og interessant måte. Både får vi flotte illustra-

sjoner på geologien bak oljeforekomstene og den industrielle 

utviklingen er vist via modeller og ting Oljemuseet har mottatt 

fra plattformene. En guide står klar til å ta oss med på en me-

get interessant omvisning. 

Oljemuseet ligger i gangavstand fra hotellet, så etter omvis-

ningen er det bare å rusle tilbake til hotellet, eller en liten tur i 

byen. Vi legger opp til en felles avskjedsmiddag i kveld, på en 

av byens mange restauranter. 

Dag 4: Hjemreise. 

I dag blir det utsjekk fra hotellet og hjemreise. Vi organiserer 

selvsagt transport til flyplassen, hvis det er aktuelt for grup-

pen. 

Praktisk informasjon: 

Det er ikke tillatt å kopiere dette turopplegget uten avtale 

med A-Reise AS.   

 

Programmets 

varighet: 

Programmet i Stavanger med omkringlig-

gende områder går over 3 dager. Reiseda-

ger til å fra Stavanger kommer i tillegg. 

Inkludert: Hotellovernatting på sentralt hotell i Stav-

anger fra ankomstdag til avreisedag. Totalt 

4 overnattinger med frokost på hotellet. 

3 lunsjer og 4 middager 

Alle utflukter med inngangspenger.  

Lokal guide med på utfluktene. 

Busstransport der det er nødvendig. 

Ikke inkludert: Drikke til måltidene, unntatt frokost. 

Reise til og fra Stavanger er ikke inkludert. 

Vi kan være behjelpelig med flybilletter og 

lokal buss vil stå klar på flyplassen for å ta i 

mot gruppen. Dette gir muligheter til å for-

lenge oppholdet i forkant eller etterkant av 

turen.  

Gruppe-

størrelse: 

Mellom 15 og 45. 

Vi kan gi pris på alternative gruppestørrel-

ser i steg på 5, dvs. 15, 20 osv. deltakere. 

Sesong: Mai til september. Dvs. i perioden bloms-

terparken Flor & Fjære er åpen. 

Fysiske krav: Det er litt gåing i svært moderat tempo i 

forbindelse med rusleturen i Stavanger. 

Kontakt: For tilbud, ta kontakt med  

A-Reiser AS  

post@areiser.no || 900 26 075 


