
Stavanger

BESKRIVNING

Stavanger vandringsresa

6 dagar

Upplev fantastiska Telemarken och Stavanger.

Vi gör en båttur genom Lysefjorden som avslutas med

en vandring upp till den berömda Preikestolen med en

fantastisk utsikt över fjorden. Vandra runt sjöarna i

Stavanger eller följa med på en utflykt till det gamla

kungasätet i Avaldsnes.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sex. Utflykter enligt program. Båttur på Lysefjorden.

Färje- och broavgifter, vägskatter, och reseledarservice.



Dag 1 – Hemorten – Vrådal

Vi startar på morgonen från våra olika påstigningsorter i Skåne och beger oss norrut på E6:an. Med uppehåll för

förmiddagskaffe passerar vi Göteborg och når därefter det vackra Bohuslän. Bussen får sedan vila ca 2,5 timmar när vi

avnjuter en vilsam färjetur i vacker skärgårdsmiljö mellan Strömstad och Sandefjord. Vi fortsätter sedan en liten bit längs

kusten innan vi vid porlinsstaden Porsgrund söker oss inåt landet till Västra Telemarken och Vrådal som med sin vackra

natur lockar såväl sommar- som vinterturister. Här ska vi bo en natt på Quality Strand Hotell. Cirka 65 mil.

Dag 2 – Vrådal-Stavanger

Idag fortsätter vi vår färd ut mot den norska västkusten och Stavanger. Vi färdas genom det vackra Telemarken till

Setesdalen som vi följer upp till högfjällsplatån och det så kallade Örnnästet. Här får vi en vacker utsikt över det

underbara landskapet. Vi fortsätter sedan ut till kusten och Stavanger.  Här i Norges oljehuvudstad möts gammal

fiskekultur och modern industri i en spännande kontrast. De första och fortfarande största oljefälten i Nordsjön ligger

utanför Stavanger, vilket har medfört att staden på senare år har vuxit och blivit mer modern. Så det är en intressant

blandning som möter oss när vi åker in till vårt hotell Clarion Hotel Energy där vi ska bo tre nätter. Vi avrundar dagen

med middag på hotellet.

Dag 3-4 Stavanger

I dag väntar oss en helt fantastisk båtresa genom Högsfjorden och vidare in i den smala Lysefjorden. Under den tre

timmar långa båtresan passerar vi bl.a. den kända Preikestolen som reser sig 600 meter lodrätt från fjorden. Vi kommer

också nära det hemliga gömstället Fantahålå som grottorna kallas. Vi tar oss ända in till Hengjanefossens vattenfall och

åker så nära att vi känner stänken från fallet innan vi vänder tillbaka och går i land i Oanes. Härifrån tar vi bussen till

Preikestolstugan. Härifrån väntar en vandring på ca två timmar uppför klippan där vi får njuta av den fantastiska utsikten

från Preikestolen som vi tidigare såg nere från fjorden. Det är sedan ytterligare en två timmars vandring ner till stugan

igen så medtag matsäck och bra skor för turen. 

Nästa dag kan man välja vilken typ av vandring man vill ge sig ut på. Där är en vandring runt de tre sjöarna Mosvatn,

Stokkavatnet och Hålandsvatnet i Stavanger. Det är en lite lättare vandring på runt 6 timmar. De mer avancerade vill

kanske ge sig upp i fjällen igen på en mer ansträngande klättring. Det finns också möjlighet att åka med på bussutflykten

till kungasätet och den gamla vikingagården i Avaldsnes.

Dag 5 Stavanger-Hirtshals

Vi gör en stadsrundtur och besöker Gamla Stan som till stor del består av vita trähus och anses vara norra Europas bäst

bevarade. Här finns den gamla fiskarbebyggelsen kvar med sina vackra trähus, smala gator och gränder. Vi får också

se Domkyrkan, Kungagården, hamnen och Järnåldersgården. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg på stan eller en

lättare vandring i omgivningen. På kvällen går vi ombord på Fjord Lines fartyg där vi njuter av den stora buffén. Ombord

kan vi shoppa loss i tax free butiken och testa nöjeslivet ombord innan vi lägger oss i våra sköna hytter.

Dag 6 Hirtshals-Skagen-Hemorten



Vi lägger till i Hirtshals kl 8.00 på morgonen och åker då österut mot Skagen. Här vandrar vi fram genom sanddynerna

ut till grenen och ser skådespelet när de två haven möts. Vi återvänder sedan till bussen och det bär av hemåt över de

ståtliga broarna över Stora och Lilla Bält hem till Skåne och Sverige.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


