Vinterhygge på fjellet
3 dagers tur til Sirdal Høyfjellshotell
16.02.21 -18.02.21

REISEFAKTA
_______________________

Førjulshygge på fjellet
16.02.21-18.02.21
_______________________

Pris: kr 3990,-/ pers.
i dobbeltrom
__________________
Inkluderer følgende:
- Reise i moderne turistbuss med
hyggelig sjåfør og reiseleder
- kaffe og kjeks i bussen
- 2 overnattinger med frokost og 2
middager på Sirdal Høyfjellshotell
- lunsj 2. dag på hotellet
- Underholdning begge kvelder, 1
kveld med Han Innante/ Torolf
Nordbø
- Museumsbesøk på Vegmuseet i
Dirdal
- utflukt 2. dag
- Bommer
Tillegg for:
- Måltider utenom programmet
- Drikke til maten
________________________

Tillegg for enerom:
kr 400,-/pers

Dag 1 - Tirsdag, 16.02.21 Vi starter med å hente gjestene
våre fra Randaberg, Stavanger, Sandnes. Vi håper på
vinter stemning for å nyte den fine naturen mot Sirdalen. Vi
stopper på Spinneriet i Oltedal. Her får vi 20% på alle
ordinære priser :-) Vi kan også kjøpe oss noe godt å bite i.
Videre fortsetter vi til Vegmuseet i Dirdal. Norsk
vegmuseum Region vest, som er museets fulle navn,
holder til i Vegvesenets gamle lokaler ved fylkesvei 45 på
Frøyland i Dirdal. Entusiastiske veteraner med erfaring fra
og interesse for vei har stablet på beina et museum av
nasjonalt format, så her kan du studere alt som skal til for å
planlegge, bygge og drifte en vei. Og det er mer enn du
tror! Samlingen i Dirdal er omfattende og har noe for de
fleste. Etterpå kjører vi til Sirdal Høyfjellshotell hvor vi
tilbringer 2 netter. Underholdning på kvelden. Middag på
hotellets restaurant.
Dag 2 - Onsdag, 17.02.21 I dag er blir det avbrekk fra
julestriden. Etter en lang frokost kan man kose seg på
hotellet i bassenget, saunaen eller på hotellets bar. Det er
også mulig å ta en spasertur. Hotellet ligger i nydelige
omgivelser i Sirdal. Vi får servert lunsj på hotellet. Etterpå
tar vi en liten busstur for å beskue den flotte naturen. På
kvelden blir det middag med underholdning av Han
Innante/ Torolf Nordbø
Dag 3 - Torsdag, 18.02.21 En god frokost nytes i
restauranten.Vi kjører til Byrkjedalstunet hvor vi kan handle
flotte og eksklusive varer. Videre kjører vi til Ålgård. Her
kan vi fortsette handelen på Norwegian Outlet eller på Amfi
Ålgård. Her er det også kafeer hvor vi kan nyte en lunsj.
Ferdig med handelen kjører vi til hjemstedene våre.

PÅMELDING: fortløpende
INNEN 08.01.21
FØRSTE MANN TIL MØLLA
pga. begrenset plasser på bussen!

For en risiko- og smittefri tur
må alle som har eller har hatt
symptomer de siste 10
dagene holde seg hjemme.
Unngå andre turer/ samlinger
10 dager før turen.
Takk for forståelsen!

Med rett til programendring.

Avreise fra:
Randaberg kl.09:30
Stavanger kl. 10:00
Sandnes kl.10:30
og langs E39 etter

avtale

Fortløpende påmelding
innen 08.01.21
Ingvars Reiser as Silje Landa:
tlf. 99316879 eller på:
post@ingvarsreiser.no

