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Elkem  Fiskaa  
Pensjonistklubb     

GLEDE - SAMHOLD - RESSURS                           
        2-dagers busstur 21. og 22. august 2019  
Vi skal til Sokndal/Egersund og Flor og Fjære utenfor Stavanger.  
                     Hager, mat og fjord. Én unik opplevelse.                     

Program og påmelding 
Hei dere  - Dette er en veldig innholdsrik og kjempeflott tur, men som alt som omfatter mye så gir
det en litt høyere pris. Turen er sponset noe av klubben. Se nettsiden -  https://florogfjare.no

21.8. - Dag 1:  Avreise fra Kristiansand etter avtalt tid - foreløpig kl. 08:00.
Vi kjører til Jøssingfjord hvor vi møter vår eminente guide og får en omvisning rundt i Sokndal. Først Helleren og huset 
der, så til Sogndalstrand med omvisning og deilig lunsj på Sogndalstrand kulturhotell. Deretter Hauge i Dalane og 
kirka og så til Egersund. Her bor vi på velrennomerte Grand Hotel Egersund. På hotellet spiser vi deilig middag. 

22.8. - Dag 2:  Vi koser oss med frokosten før vi inntar turbussen og kjører til kaia i Stavanger.    
Kl 12.00 går vi om bord i båten som tar oss ut til øya Sør Hidle og den vakre blomsterverden på det som er kjent som 
Flor og Fjære. Her får vi en fantastisk omvisning og får se alt det vakre som faktisk er mulig å få til å gro på ei steinur 
ute i havet. Etter omvisningen er det 7 retters buffet på øya før båten tar oss med tilbake til Stavanger, og bussen tar 
oss videre hjem til Kristiansand der vi er ca. kl. 20:30.  

Ved 30 - 39 deltakere er prisen for medlem kr. 2.990,- og ikke medlem kr 3.490,-. 
Ved 25 - 29 deltakere er prisen for medlem kr. kr. 3.650,- og ikke medlem kr. 4.150,-. 
Tillegg for enkeltrom kr. 350,-. 

Prisen inkluderer: Buss og sjåfør,  kaffe på bussen,  omvisning i Sokndal, lunsj på kulturhotellet,  overnatting på 
Grand Hotel Egersund,  middag om kvelden og frokost neste dag på hotellet,  båt til Sør Hidle t/r,  omvisning på Flor 
og Fjære,  stor flott buffet på Flor og Fjære og alle veiavgifter og bompenger. Vi har lotteri, så ta med småpenger/-
sedler. Turen er tilrettelagt etter vårt ønske. 

Påmelding til Bjørn Johan Andersen, mobil 905 78 798. Send gjerne sms eller mail.

Påmelding innen 31. juli 2019.  Giro for innbetaling blir tilsendt med forfall 15. august 2019.
Ved avbestillings etter påmeldingsfristen 31. juli , så må reisen betales fullt ut. Husk reiseforsikring.
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