ALDRI ENSOM MED
OSS!

Pris

kr 990,-/ pers

Fantastisk dagstur til Hjelmeland med
smak av høsten!
Torsdag 01.10.20
Høsttur for både damer og menn!
Vi henter våre reiseglade venner på Randaberg, Stavanger og Sandnes.
Når alle har funnet sine plasser er vi klare for tur innover i vakre Ryfylke.
Vi kjører til Lauvik og tar ferge til Oanes. Turen fortsetter på Nasjonal
turistvei og vi ser den mektige Lysefjorden og passerer Ryflykebyen
Jørpeland. Tau og Bjørheimsbygd kjører vi og forbi. Fremme i Årdal skal
vi oppleve Skabelonen, kjente eventyrfigurer skåret ut i tre av Eldfinn
Austigard som tar imot oss og forteller om stedet. Vi får også servert
bålkaffe og saupskolter.
Etter oppholdet her går turen til Grønvik Gard. Her blir vi med ut i
eplehagen og får høre om dyrking og pressing. Vi får smake på eplemost
og anledning til å handle.
Vi tar turen til Hjelmelandsvågen med muligheter for en liten spasertur
hvis været tillater det.
Dagens middag tar vi ved Holta Gård i naturskjønne omgivelser.
Hjemturen går til Solbakk og vi kjører Ryfasttunnelen tilbake til våre
hjemsteder.
Med rett til programendring

Betales ved
påmelding til
konto nr:
32010750228

Prisen
inkluderer:
- Busstur med
hyggelig sjåfør og
reiseleder
- Ferge Lauvvik
Oanes
- Kaffe og kjeks i
bussen
- Besøk
Skabelonen med
kaffe og Lapper
- Besøk Grønvik
Gård med
orientering og
smaksprøver
- 2 rettes middag
med kaffe
- Bompenger/
avgifter

For påmelding og ytterligere informasjon ta kontakt med Silje
påtlf. 99316879 eller på mail: post@ingvarsreiser.no

Tillegg for:
drikke til maten

For en risiko- og smittefri dagstur må alle som har eller har hatt
symptomer de siste 14 dagene holde seg hjemme. De som har vært i
utlandet må ha en 10 dagers karantene før de foretar reiser med oss!
Takk for forståelsen!

Påmeldingsfrist:
Begrenset plasser!

Avreise fra:
Randaberg ved Nille: 08:00
Stavanger Byterminal: 08:30
Sandnes ved Ruten 09:00
Med rett til programendring

fortløpende

Fantastisk
høst

