
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ytre Vinje pensjonistlag 
til Haugesund, Karmøy, Utsira, Stavanger med 

Flor og Fjære og Fjord Line til Langesund 

                    99..  ––  1133..  jjuunnii  22001199  ––  55  ddaaggeerr  



Fergen fra Haugesund til Utsira 
 

Byen Haugesund danner inngangsporten til en av Norges vakreste landsdeler. Med 
utgangspunkt i byen ved havet kan du i løpet av kort tid nå både fjord og fjell, 
historiske severdigheter og unike naturområder. Dette er rett og slett” Norge i et 
nøtteskall” 
 
Søndag 9. juni 

Avreise fra Seljord kl 08:00. Høydalsmo kl 8:40 og Åmot kl 09:00 og Edland kl 09:40 
Ferden går over fjellet og ved Åkrafjordtunet blir det en lunsj stopp. Vi er tidlig fremme på 
Scandic Maritim hotell i Haugesund. Her skal vi bo i 3 netter. Middagen blir servert på vårt 
hotell hver kveld 
 
Mandag 10. juni 

I dag skal vi besøke Harald Hårfagres kongsgård på Avaldsnes. Vår lokale guide tar og også 
med til Skudeneshavn der vi får dagens lunsj. Etter denne flotte dagsturen med mange 
inntrykk, så blir det felles middag på vår gode hotell.     
 

Tirsdag 11. juni 

Denne dagen tar vi båten ut til øysamfunnet Utsira. Kl 11.00. Båtreisen tar ca 1 time. Her 
skal vi få se og høre litt om stedet.  Stedet har en fin liten gammel kirke og de kjente tvilling 
fyrene. På Utsira får vi servert et hjemmelaget fiskemåltid. Vår lokale guide kommer til å 
fortell litt om livet før og nå her ute i havgapet. Så blir det fergetur tilbake til vårt gode hotell 
og felles middag. 
 
Onsdag 12. juni 

Etter frokost takker vi for oss og setter turen sydover. Det blir en flott tur i kystlandskapet, 
der vi passerer Kårstø gassanlegg, Austre og Vestre Bokn før vi ferger fra Arsvågen til 
Mortavika på Rennesøy. I Stavanger reiser vi ut til Flor og Fjære der vi får en omvisning i 
hagen og servert en lunsj. Tilbake i Stavanger blir det en pause før vi reiser til Risavika der 
Ford Line kommer fra Bergen kl 19:00 og har avgang kl 20:00. Ombord blir det buffet inkl 
drikke.  



Haugesund 
 
Torsdag 13. juni 

Fjord Line er innom Hirtshals ved frokosttider og reiser videre til Langesund kl 09:00. Fergen 
ankommer Langesund kl 13:30. Etter tollpassering i Langesund, kjører vi tilbake til Åmot der 
vi er ca kl 16:30 
 

 

 
Pris pr. person: kr. 6.890,- 
Tillegg for enkelt rom 3 netter kr 900 og enkelugar kr 800 
Utsides lugar kr 200,- pr pers i dobb. lugar 
Prisen inkl.:  

� Hele turen i komfortabel og moderne turbuss 
� Fjord Line Stavanger -  Langesund i innvendig lugar og buffetmiddag med 

drikke og frokost 
� Besøk på Flor og Fjære med lunsj 
� 3 hotellovernattinger på Scandic Maritim Haugesund med frokost og 

middag 
� Lunsj: Åkrafjordtunet, Skudeneshavn, Utsira, Flor og Fjære,  
� Ferge: Arsvågen -  Mortavika   og Utsira   
� Guiding på Flor og Fjære, Karmøy og Utsira. 

 
 
 
 
 
 



 
Vedtekter (Reisebestemmelser) 

 

For reiser gjelder alminnelige reisebestemmelser fastsatt av overenskomst mellom Forbrukerrådet og den Norske 
Reisebransjeforening. 
Faktura sendes ca. 2 måneder før avreise og må være betalt innen 10 dager.  
Avbestilling kan skje etter gjeldene bestemmelser: 

Ved avbestilling senere enn: 
� 7 dager før avreise belastes hele beløpet 
� 7 –14 før avreise belastes 50% av prisen 
� 14 –30 dager belastes depositum. 
� Før 30 dager belastes kr. 150.- 
� Ved uteblivelse belastes hele beløpet 

Avbestillingsforsikring kan kjøpes hos oss og koster kr 200.- 
Forsikringen dekker fri avbestilling om deltakerne, ektefelle, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, 
ulykke eller død og må bekreftes ved legeerklæring med angivelse av sykdommen. Legeattest forelegges straks og 
absolutt før avreise for å oppnå innbetalt beløp refundert. Det innbetalte obligatoriske gebyret refunderes ikke.  
Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer for oljeprisen, kursendringer, veiskatter etc. etter at reisen er 
programført. 

Vi forbeholdes oss retten til å innstille turer som ikke har nok deltakere. 

 
 
     
   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        

Postadresse:         Telefon: + 47 35 97 33 00 
Postboks 9 N- 3994 Langesund      Telefaks:                                 
Besøks adresse:        E-post: post@magnusreiser.no 
Harald Hårfagresvei 5,       www.magnusreiser.no 
3961 Stathelle         Foretaksnr.: 984 064 772 m.v.a 


