Program Sør Norge tur 12. – 15. august 2018
Dag 1:
Vi starter turen fra Scandic Hotel Dyreparken kl. 1200.
Vi kjører til Evje og besøker Setesdal Mineral park med ankomst ca kl. 1300, der vi får
omvisning. Lunsj på Rallarbistroen ca kl.1400.

Vi kjører ca 1 time videre til Bygland der vi tar Bjoren nedover til Byglandsfjord.
Båtturen tar 1 t 30 min.
Sjekker inn på Revsnes hotel der vi får servert middag på kvelden.
Dag 2:
Vi koser oss med en god frokost og sjekker ut fra hotellet senest kl. 08.00, bussen kjører
2 t 45 min over Suleskarveien og videre til Lysebotn. Vi har med oss nistelunsj fra hotellet
som vi spiser på bussen. Kaffe er tilgjengelig og mineralvann kan kjøpes på bussen.
Lysefjordfergen går fra Lysebotn kl. 1200 og ut til Lauvik der vi får bl.a ser prekestolen.
Ankomst Lauvik kl. 1445.

Videre kjører vi ca 40 min. til Dirdal der vi sjekker inn på Byrkjedalstunet hotell.
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Her har vi flere butikker bl.a lys støperi og på Byrkjedalstunet finnes et av Norges største
juleloft. Hos dem ligger nissene på lur året rundt. Vi kan fryde oss over et sort utvalg av
den fineste julepynt, vakre engler, snøkuler, nissekoner, nissebarn og selveste nissefar i
mange varianter.

Vi får servert en 2 retters middag på kvelden. Hvis dere blir veldig mange blir middag
servert i "Gloppehallen" (Tillegg ca 200 pr person).
Dag 3:
Vi får frokost på Byrkjedalstunet og deretter kjører vi buss til Gloppedalsura med guide. Vi
blir fulgt opp en til steinur der det venter en overraskelse. Vi får en fortelling om hulder og
troll og hvordan ura egentlig ble til samt viktige hendelser i ura vedrørende
Norgeshistorien. Deretter kjører vi tilbake til Byrkjedalstunet der vi samles ute ved
stølsområdet og blir fortalt historien bak Byrkjedalstunet og stølene. Deretter går vi inn i
Gloppedalshallen der vi blir fortalt om opprinnelsen til Steinhallen og blir underholdt med
sang. Her kan vi forvente oss gåsehud. Etter denne opplevelsen vil det bli vi servert lunsj
på Byrkjedalstunet. Deretter setter vi kursen mot Stavanger ca 1 times kjøring der vi
sjekker inn på Thon Hotell Stavanger. Vi får servert middag på kvelden.
Dette er et hotell midt i sentrum av Stavanger så det er fint mulig å ta en tur på egenhånd
på kvelden.
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Dag 4:
Frokost og utsjekk fra hotellet og vi møter en lokal guide som blir med i bussen der vi får
en times sightseeing i Stavanger og deretter blir guiden med der vi kjører langs
Jærstrendene til Egersund. 1t. 40 min kjøretid.
Her forlater guiden oss og vi kjører ca 40 min. videre til Sogndalstrand i Hauge i Dalane.
Her møter vi en sprudlende dame som gir oss en omvisning/vandring i "det gamle
ladestedet" der vi tar tilbakeblikk og blir fortalt historier fra gamle dager( ca 1 time).
Deretter blir vi servert lunsj på Sogndalstrand kultur hotell.

Etter lunsj kjører vi videre og får med oss eller møter en guide som tar oss med til Titania
som er en av Europas største leverandører av råstoff til pigmentindustrien. På denne veien
kjører vi også forbi de to små husene som ligger under fjellet i Helleren. Denne guiden er
godt kjent i området og tar oss med inn på industriområdet på Titania.
Etter dette setter vi turen hjemover mot Kristiansand. Ca 2,5 timers kjøretid.

Pris pr person 5 980,-

inkl. alle avgifter

Prisen er basert på 45 deltakere og overnatting i dobbeltrom og det som er beskrevet i
programmet.
Eventuelle tillegg pr person:
Enkeltromstillegg pr person: + kr 1 200,-

Med vennlig hilsen
Boreal Travel/Sør Vest Reiser

Gunn Eva Buckingham
Salg og Produksjon

Avbestillingsfrist for hele gruppen er 50 dager før avreise (21. juli 2018)
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