
 I "Evy og Alltid" sine fotspor 
Fredag 24.03.23

Ingvars reiser har gleden av å invitere til en kjekk dagstur, i "Evy 
og Alltid" sine fotspor. Serien ble spilt inn i Sandnes og på Jæren. 

Dagens tur tar dere med til Sandnes og byvandring gjennom 
Sandnes sentrum, her ser vi de forskjellige stedene. Det blir også 
omvisning i Sandnes Nye Rådhus, besøk i Mathallen i Amfi Vågen 

og turen avsluttes med to retters middag på Lura Turistheim.
Vi henter våre reiseglade gjester fra Randaberg, Stavanger og 
Sandnes. Når alle har funnet sin plass i bussen kjører vi opp til 
Hanafjellet. Her er det en kort spasertur bort til det flotte utsiktspunktet 
over Sandnes og omegn. Tilbake i bussen serveres kaffe og kjeks. 
Etter oppholdet her går turen til Sandnes Nye Rådhus, beliggende i 
Havneparken. Rådhuset ble tatt i bruk i 2018. Her blir vi ønsket 
velkommen. Det blir omvisning og vi får høre historien om dette bygget.
Når vi er ferdige her spaserer vi bort til Mathallen på Amfi Vågen. Her 
åpnes flere spisesteder og dagens lunsj inntar vi her. Hver enkelt kjøper 
selv det de vil ha. Det blir også anledning til å gå rundt på senteret.
Til avtalt tid møtes vi og spaserer over Ruten og opp i Sandnes 
sentrum. Her ser vi de forskjellige stedene hvor serien er spilt inn. Vi ser 
der hvor Evy har sin leilighet, hvor forretningen til Evys mormor ligger. 
Vi spaserer gjennom Langgata og tar oss en kikk der hvor 
Pottemakeren holder til. Selvsagt også forbi barene og gjennom parken 
ved Sandnes kirke. Her henter bussen oss og vi kjører i retning 
Sandveparken. Kort opphold.
Dagens to retters middag med kaffe inntar vi ved Lura Turistheim.
Idag er det mange inntrykk og opplevelser som skal synke på plass og 
ette middag  kjører vi tilbake til våre påstigningssteder.
Takk for idag og på gjensyn!"
For en smittefri dagstur må alle som har eller har hatt nyoppståtte symptomer de siste 

5 dagene holde seg hjemme.Takk for forståelsen!

For påmelding og ytterligere informasjon ta kontakt med 

Silje Landa tlf. 99316879 eller på mail: post@ingvarsreiser.no

Avreise fra:
Randaberg ved Nille: 08:30 Stavanger Byterminal: 08:55 Ruten på Sandnes: 09:30

Pris 
per person:

kr 1050,-	
(Ved minimum 
25 påmeldte)
Betales ved 
påmelding til 

konto nr:	
32010750228

Prisen 
inkluderer:

- Buss fra Ingvars 
reiser med sjåfør 
og reiseleder
- Besøk på 
Hanafjellet
- Omvisning i 
Sandnes nye 
Rådhus
- Besøk i 
Mathallen
- Byvandring i 
Sandnes
- To retters middag 
med kaffe/te
- Kaffe og kjeks i 
bussen

Påmeldingsfrist
:

fortløpende	før
13.03.23

ALDRI 
ENSOM MED 

OSS!!


