Baroniet i Rosendal – Haugesund med vikingenes hjemtrakter Stavanger med Flor og Fjære.
Baroniet i Rosendal er et slott fra 1665 beliggende mellom fjord, fonn, fjell og fossefall. Et besøk
her er en vandring gjennom ulike epoker fra 1665 til 1927.
Rosendal Have er et vakkert anlegg med en 300 år gammel renessansehage og et vell av roser,
frukt og bær. Her får en med seg mye hagehistorie!
Haugesund og Haugalandet er Norges vugge, og på reise i vikingkongenes hjemtrakter besøker vi
Haraldshaugen. Turen går videre til Nordvegen på Karmøy, der vi får en reise med Harald Hårfagre
gjennom norsk historie-som jo startet nettopp her.
Vi besøker også Visnes kobberverk, som i sin tid var det største og mest moderne i Nord-Europa.
Kobber fra Visnes ble blant annet brukt i byggingen av den berømte Frihetsstatuen i New York.
Stavanger med Flor og Fjære avslutter turen vår.Stavanger er Norges oljehovedstad og tidligere
kjent som hermetikkbyen.Den har en sjarmerende fiskebrygge og torget med Domkirken
omkranser den intime gamlebyen.
Turens høydepunkt er Flor og Fjære, som best kan betegnes som «en smak av Paradis» med sine
eksotiske blomster og vekster.
Mandag 08.juli
Påstigningsstedet – Rosendal
Vi kjører langs Krøderen og videre opp Hallingdal. På Geilo blir det lunsj før vi fortsetter over
Hardangervidda. Vel ned i Øvre Eidfjord besøker vi Hardangervidda Opplevelsessenter.
Vi er snart helt nede ved Hardangerfjorden som vi kjører langs på østsiden. Et glimt av
Hardangerbrua får vi også. Vi passerer Kinsarvik, Lofthus og fortsetter langs Sørfjorden til Odda, der
svinger vi vestover gjennom Folgefonnatunnelen og møter Hardangerfjorden. Rosendal, en av
fjordens perler dukker opp og vi sjekker inn på Rosendal Fjordhotel. Middag på hotellet.
Tirsdag 09.juli
Baroniet i Rosendal – Haugesund
Frokost og avreise til nye opplevelser. Vi får en guidet omvisning både på Baroniet og i hagen. Turen
videre går til Utåker, hvor vi ferger over til Skånevik. Nå er det ca. to timer til Haugesund og der
besøker vi Haraldhaugen, som etter sagnet er Harald Hårfagres gravplass.En obelisk i granitt på 17
meter er reist her.Benstrekk og lunsj underveis.
Vi sjekker så inn på Thon Hotel Saga i Haugesund, som ligger sentralt i bykjernen. Felles middag.
Onsdag 10.juli
Haugalandet
Lang og god frokost. Nå skal vi bli kjent med Haugalandet og dets gamle historie sammen med en
lokal guide. På Karmøy ligger Nordvegen Historiesenter. Her satt fyrster og konger i 3000 år og
kontrollerte skipstrafikken gjennom det smale Karmsundet, Nordvegen - skipsleia som har gitt Norge
navnet sitt.
Avaldsnes er Norges eldste kongesete og her møter vi Harald Hårfagre som tar oss gjennom
historien. I senteret ser vi inn i den magiske verden som folk den gang trodde var virkelig. Vi møter
seidmenn, skjoldmøyer og norrøne guder.
Vi besøker også Olavskirken, som ble reist av Håkon Håkonsson rundt 1250. Den var kongens
personlige kirke og ble vigslet til Olav den Hellige.
Turen går videre til Visnes gruvesamfunn. I 1865 fant en sildefisker en utrolig rik kobberåre og
gruvedriften var et faktum. Gruvene var i drift fram til 1972. Vi spiser medbragt lunsjpakke fra
hotellet.
Ettermiddagen har vi til fri disposisjon i Haugesund, før det blir felles middag.
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Torsdag 11.juli
Haugesund – Stavanger
Frokost og avreise. Vi fortsetter sørover til Arsvågen, hvor det blir en 20 minutters ferge over til
Mortavika. Området vi nå kjører i (vei nr. 1, Nordsjøveien) er rikt på fortidsminner. Vi kjører gjennom
Byfjordtunellen, passerer Randaberg og er snart i oljebyen Stavanger.
Kl. 12.00 skal vi være med båten ut til et av turens høydepunkter, Flor og Fjære. Der starter vi
besøket med en god lunsjbuffet og den berømte Hidlefjord fiskesuppe i tillegg til dessert og kaffe. På
Flor og Fjære opplever vi subtropiske palmer og frodige blomster innrammet av fjord og fjell. Det blir
også tid til å rusle rundt etter en guidet omvisning.
Tilbake i Stavanger ca. kl.17.00 sjekker vi inn på Best Western Hotel Victoria, som ligger sentralt ved
kaia. Det blir felles middag.
Fredag 12.juli
Stavanger
Lang og god frokost. Kl. 10.00 starter vi dagen med lokal guide som viser og forteller oss om byen og
omegn. Turen avsluttes med en vandring gjennom Gamle Stavanger tilbake til torget/hotellet. Lunsj
på egenhånd.
Kl. 14.00 tilbyr vi en fantastisk båttur på Lysefjorden. Den ville og dramatiske fjorden skjærer seg 40
kilometer inn mellom stupbratte fjell. Vi beskuer også klippen «Prekestolen» fra båten. Reiseleder tar
opp bestilling og betaling på denne turen en av de første dagene.
Ettermiddagen er til egen disposisjon før det blir felles middag.
Lørdag 13.juli
Stavanger – påstigningsstedet
Frokost og tidlig avreise. I dag går turen gjennom det typiske Jærlandskapet. Vi kjører den ytre veien,
Nordsjøveien, østover. Det er spesielle formasjoner og landskap langs ruta, vi passerer Hauge i
Dalene med Jøssingfjorden og Åna Sira. Ved Flekkefjord møter vi hovedveien mellom
Stavanger og Kristiansand. Det blir benstrekk underveis med kaffe og kake fra bussen. Vi kjører forbi
Kristiansand og stopper ved Lillesand for lunsj. Nå går det raskt på gode veier nordover mot
Drammen, der vi er ca. kl. 19.00.
Pris kr. 9.900,- pr. person, som inkluderer følgende:
*Reise i komfortabel turistbuss
*Reiseleder
*Fem netter i dobbeltrom med halvpensjon
*Fire lunsjer
*Inngang og film på Hardangervidda Natursenter
*Inngang og omvisning på Baroniet i Rosendal
*Inngang til Nordvegen Historiesenter
*Flor og Fjære med båt, omvisning og lunsj
*Lokalguide i Stavanger
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1.600,*Båttur på Lysefjorden, ca. kr.500,- pr. person
*Avbestillingsforsikring kr. 495,-
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