Kongsberg, 25. juni 2019

17. – 21. Juni 2020
Første utgave

SOMMERTUREN 2020
Turkomiteen har skrinlagt den planlagte turen til Færøyene. Vi vurderte det dit at det blir for mye tid
på sjøen og lite bilkjøring. Samtidig en kostbar tur.
Turkomiteen har isteden bestemt å ta en rundtur i den sørlige delen av Norge med temaet «De
Historiske Hotell».
Hovedmålet er Stavanger, med middagsbesøk på Flor & Fjære og med overnatting ett sted på turen
vestover og ett sted på turen tilbake.
Etter å ha sjekka nettet etter historiske hotell som ligger i en naturlig rute og avstand har vi kommet
fram til tre hotell som passer for en gruppe som oss. Forutsetningen for oss er: minimum 50 rom og
god parkeringsplass til bilene.
Reiseruten er slik:
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Dag 1:
Kongsberg – Vrådal: 122 km på E134 og Rv41 til Vrådal og Straand Hotell.
Dag 2:
Vrådal – Stavanger: 259 km på Fv38 og Fv45 til Valle kommune. Veien går over Suleskaret med
innlagt lunsj til Byrkjedal og Ålgård, hvor den kjente Kongeparken ligger og videre vestover til vi
ender opp på Sola Strand Hotell. Lunsj på Sinnes Fjellstue.
Dag 3:
Formiddagen på egen hånd i Stavanger. Tips om steder å se lengre bak i beskrivelsen. Kveldstur til
Flor og Fjære med båt klokka 18:00. Vi blir hentet med busser og fraktet med båt til øya. Der får vi
omvisning og et bedre måltid og blir fraktet samme veg tilbake.
Dag 4:
Stavanger – Fevik: 279 km langs E39. Alternativt via mindre veier.
Dag 5:
Fevik – Kongsberg: 229 km langs E18 til Larvik og Fv40 til Kongsberg.

REISEBESKRIVELSE
Dag 1 - onsdag 17. juni
Kongsberg – Vrådal
Avstand Kongsberg-Vrådal:
Beregnet kjøretid:

122 km
2 timer og 30 minutter

Frammøte på Kirketorget, Kongsberg: 09:30
Avreise:
10:00
Det blir en rolig og fin kjøredag den
første dagen på turen. Vi starter opp
klokka 10 på Kirketorget og kjører E134
mot Notodden. Vi med oss niste og kaffe
og finner et egnet sted å stoppe på for
lunsj. Alternativt kan vi ta lunsj i Seljord.
Der har de god kapasitet på Sjøormen
Kro, hvor de både har varme og kalde
retter.
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Sjøormen Kro i Seljord
Vi fortsetter på E134 til Brunkeberg og tar Rv41 til dagens mål; Straand Hotel, Vrådal.
Addresse: Kviteseidvegen 1698, 3853 Vrådal
Telefon: +47 35 06 90 00
Epost: straand@straand.no

Straand Hotell Vrådal
Straand Hotell Vrådal er et av De Historiske Hotell og har sine røtter helt tilbake til 1864. Hotellet er
en familiebedrift og i dag er det femte generasjon som driver hotellet.
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Litt om hotellets historie:
«Helt siden de første skysskarene tok inn på Straand i 1864, har hotellet vårt sørget for trivsel og god
service, med gjesten i sentrum. Gjestfriheten og de gode tradisjonene er gitt videre fra generasjon til
generasjon, og over 150 år seinere kan man fortsatt føle seg som hjemme her. En helt spesiell
atmosfære finner du i «gamlehotellet», som lever videre som en sentral del av det nye hotellet.
Hadde de solide tømmerveggene i disse trivelige stuene talt, ville de hatt mangt å fortelle om tidligere
tiders liv og virksomhet. Straand har en interessant og fargerik fortid som dagens vert Sigmund
Straand både er stolt av og føler seg forpliktet til å føre videre.»

Les mer på hotellets hjemmeside: https://straand.no/
Middag klokka 19:30

Besøk på Z-Museet i Treungen
Underveis til, eller når man er på hotellet i Vrådal, kan man besøke Zmuseet i Treungen. Da museet ligger 41 km sør for hotellet vil dette bli
et valg hver enkelt kan ta. Det blir i tilfelle 82 km ekstra å kjøre.
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:
Åpningstider:

3855 Treungen
909 88 254/476 22 100
post@z-museum.no
http://www.z-museum.no/no/
tirsdag – søndag 11:00 – 16:00

4

Dag 2 - torsdag 18. juni
Vrådal - Stavanger
Avstand Vrådal – Stavanger:
Beregnet kjøretid:

259 km
6 timer

Frokost på hotellet:
Avreise:

fra 07:00
fra 08:30

Turen over fjellet til Stavanger er en meget spektakulær og spennende rute. Den går over Sulekaret
og ned Sirdalsheiene før vi kommer ned på E39 og videre til Sola Strand hotell.
Dette er samme rute som Th. Liens Turistbusser AS bruker på sin tur fra Stavanger. Selv om veien er
smal og svingete enkelte steder, skulle den derfor ikke by på problemer for veteranbilene.
Fra Vrådal skal vi ut på Fv38 som vi følger i 39 km fram til krysset der Fv45 kommer fra Dalen. Vi
følger deretter Fv45 i 48 km til vi kommer inn på Rv9 i Setesdalen. Det kan passe å ta en liten stopp
etter på 6 km i Valle for en is eller en kaffe.
Etter kaffepausen følger vi Rv9 videre sørover i 13 km fram til krysset hvor Fv337 mot Suleskaret
starter.
Vi følger Fv337 i 27 km. Da er vi ved Rosskreppfjorden som ligger på grensen mellom Aust-Agder og
Vest-Agder. Her bytter veien nummer til Fv987. Denne følger vi i 15 km, til krysset ved Suleskaret.
Her bytter veien nummer til Fv975. Etter bare 1 km kommer vi til veikrysset hvor veien til Lysebotn
tar av til høyre. Men vi fortsetter rett fram langs Fv975 i 14 km til vi kommer til det lille stedet
Tjørholm ved Sinnesvatn. Der har vi bestilt lunsj buffet.
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Lunsj buffet på Sinnes Fjellstue AS fra klokka 12 – 14.
Sinnes Fjellstue ligger flott til langs Rv975 og Sinnesvatn.
Adressen er 4443 Tjørholm, Telefon: 978 86 353.
Avstanden fra Vrådal til Tjørholm er 162 km. Vi tar det med ro og legger inn et par stopp underveis.
Vi har sagt at lunsjbordet skal stå klart mellom klokka 12 og 14.
Etter lunsj fortsetter turen mot Stavanger.
Etter bare 1,5 km bytter veien nummer til Fv45. Vi følger Fv45 i 69 km til vi kommer inn på E39 ved
Ålgård. Denne veistrekningen byr både på spektakulære veier og utfordringer, spesielt for de som har
brei redskap.
Vi passerer den kjente Kongeparken og kjører vider nordvest på E39 mot Stavanger. Etter 15 km
kommer vi til en rundkjøring hvor vi skal ta Fv509 og videre Fv510 (Nordsjøveien) i 10 km til vi
ankommer Sola Strand Hotell.
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Sola Strand Hotell er et av De Historiske Hotell som i likhet med de andre historiske hotellene har
lang tradisjon som hotell.
Hotellet er i dag et moderne hotell som i tillegg til en fantastisk beliggenhet kan tilby spabehandlinger. De som ønsker dette må selv ta kontakt med hotellet.

Kontaktinformasjon:
Sola Strand Hotell
Nordsjøveien, Axel Lunds vei 27,
4055 Sola
Telefon 51943000
https://sola-strandhotel.no/
Dette står å lese på hotellets hjemmeside:

Å få sjøluften fra Nordsjøen rett i ansiktet
Vakre og særegne Sola Strand Hotel ligger idyllisk til på Solastranden utenfor Stavanger. Med utsikt
mot Nordsjøen kan du nyte førsteklasses mat og hotellets spa.
Like bak Norges kanskje aller flotteste sandstrand, Solastranden, finner du Sola Strand Hotel. Hjertet i
det klassiske strandhotellet er fremdeles den originale peisen fra byggeåret 1914, som ønsker
gjestene velkommen med lun varme og knitring.
På Sola Strand Hotel kombineres historisk sus med moderne komfort. Hotellets 135 rom er alle lyse og
trivelige, og hotellets beliggenhet byr på gode muligheter til å nyte stranden, den store himmelen og
de vakre omgivelsene.
Nordsjøbadet Spa tilbyr et bredt utvalg spabehandlinger, samt en velværeavdeling med basseng,
kaldtvannskulp, tre forskjellige badstuer og behagelige avslapningsområder.
Hotellet er kjent for sin særegne atmosfære i et sjarmerende historisk miljø, med storhavet og
naturkreftene like utenfor vinduene. I Strandbaren kan man nyte et smakfullt måltid eller et glass vin i
flotte omgivelser med utgang til plenen mot sanddynene og stranden. Hotellet har også et anerkjent
kjøkken med stolte kokker som serverer retter basert på sesongens beste råvarer.
Sola Strand Hotel er en ideell lokasjon for kurs- og konferanser, men blir også flittig benyttet av
individuelle reisende og grupper fra inn- og utland. Stavanger og Sandnes ligger kun 15 minutter
unna, og Jæren byr på et vell av nydelig landskap og spennende opplevelser. En dagstur til
Preikestolen anbefales på det varmeste!
Gjennom året inviterer Sola Strand Hotel til jazzbrunsjer, skreiaften, familedag, winemakers dinner,
velvære- og shoppinghelg, julemarked, kunstutstillinger, kakefest, skalldyraften, påskebad og sist
men ikke minst hotellets egen jazzfestival HøstJazz.
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Sola Strand Hotell
Middag på hotellet:

19:30

Inngang til Spa-avdelingen kr 125,- pr. person. Må forhåndsbestilles av hver enkelt.

Dag 3 - fredag 19. juni
Stavanger med tur til Flor & Fjære
Frokost på hotellet:

fra klokka 07:00

Vi får fredags formiddag til fri disposisjon, spa behandling, bese Stavanger eller bare slappe av og
rusle ned på stranden til et forfriskende havsbad. Tips til ting å se på og gjøre finner lengre bak i
beskrivelsen.
Middagstur til Flor & Fjære
I kveld blir det tur til den populære øya med den fantastiske vakre hagen Flor & Fjære.
Omvisning og 7-retters buffet middag inkludert i turen.
Vi blir hentet med busser klokken 17:30 og kjørt til
Stavanger havn. Her går vi om bord på båten som
bringer oss ut til øya. Båtturen tar ca. 20 minutter.
Her blir det omvisning med etterfølgende middag.
Retur til Stavanger hvor vi blir hentet med
bussene og fraktet tilbake til hotellet.
https://florogfjare.no/no/
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Dag 4 - lørdag 20. juni
Stavanger - Fevik
Avstand Stavanger - Fevik:
Beregnet kjøretid:

288 km
6 timer

Frokost på hotell:

fra klokka 07:00

Middag:

19:30

Etter en opplevelsesrik dag i Stavanger, setter vi snuta mot øst og starter på hjemturen.
Vi deler turen i to etapper. Første etappe er fra Sola til Fevik.
I Fevik skal vi også bo på et historisk hotell, Strand Hotell Fevik.
Her er hva hotellet sier på sin hjemmeside:
Strand Hotel Fevik
Arkitekturen i det moderne nybygget er reist i fullstendig harmoni med den historiske delen, og fra
Sørlandets flotteste bankettsal nyter man utsikten til hav og myke sanddyner like utenfor dørene.
Med en lekker velværeavdeling er dette trolig det nærmeste du kommer en «Middelhavsferie» i
Norge.
Helt siden 1937 har Strand Hotel Fevik fremstått som et eksotisk fristed i skjærgården. Hotellet har
hatt en magisk tiltrekningskraft på mennesker fra fjern og nær, og flere kjente navn har gjestet
hotellet og bidratt til spennende historier. Forfatteren Roald Dahl var stamgjest i over 30 år, sammen
med sin Oscar-belønnede kone Patricia Neal.
Hotellet drives med et lidenskapelig engasjement tilpasset vår tids krav til velvære og standard. Hos
oss kan du forvente deg service, stimulans og et mangfold av opplevelser hvor du som gjest står i
sentrum.
Strand Hotel Fevik eies av Classic Norway Hotels.
Kontaktinformasjon:
Strand Hotell Fevik
Nedre Hausland 80
4070 Fevik
Telefon 37250000
https://www.strandhotelfevik.no/nono
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Alternativ reiserute mellom Sola og Egersund
På veien mot Fevik er det mulig å kjøre alternative veier til E39.
Spesielt er Norsjøveien, Fv44 mellom Sola og Egersund å anbefale. Man må imidlertid beregne ekstra
tid på denne veien, da det er smale og svingete veier og mye å se på. Anbefaler å reise tidlig fra
hotellet.
Det er mulig å følge «Norsjøveien» på flere strekninger langs kysten, men da må man regne med å
bruke laaaang tid, for lang tid til å komme tidsnok til middag på hotellet i Fevik.
Les mer om Nordsjøveien her: https://www.nordsjovegen.no/hjem

Dag 5 - søndag 21. juni
Fevik - Kongsberg
Avstand Fevik - Kongsberg:
Beregnet kjøretid:

229 km
4 timer

Frokost på hotell:
Utsjekk:

fra klokka 07:00
senest klokka 11:00

Da er det kun en transportetappe på vegen hjem.

10

PRIS
Turen koster kr 6.500, - pr. person.
Prisen er pr. person i dobbeltrom. Følgende er inkludert i prisen:
Hotell med frokost i 4 netter
3 middager på hotellene
Lunsj på Sirdalsfjellet
Omvisning på Flor & Fjære med 7-retters middagsbuffet og busstransport fram og tilbake.
Det er mulig å oppgradere til høyere standard på hotellene.
Det er tillegg for enkeltrom.

Frister:
Påmeldingsfrist:
Depositum:

1. februar 2020
kr 1.000, - pr. person innen 01.02.2020

Dato for restbetaling:

1. april 2020

Depositum ved avbestilling etter 1. april blir ikke refundert.

Det er forutsatt av hver enkelt har reiseforsikring.
Turkomiteen består av Thorsdalen's, Hæve's og Wennberg's.

MVH

Bjørn Wennberg
bjorn.wennberg@ebnett.no
Mobil 982 59 777
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SAKER OG TING Å GJØRE OG SE PÅ I STAVANGER OMRÅDET
SVERD I FJELL

«Sverd i fjell» er et monument innerst i Hafrsfjord i Stavanger kommune. Monumentet er laget av
skulptøren Fritz Røed fra Bryne og ble avduket av Kong Olav i 1983. Det er tre store sverd som er satt
ned i svaberget til minne om slaget i Hafrsfjord i 872, da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike.
Det største sverdet representerer den seirende kongen, mens de to andre symboliserer de tapende
småkongene. Minnesmerket er også et fredssymbol, sverdene er satt ned i fjellet for at de aldri mer
skal brukes. Sverdene er opptil 9,2 m høye, og er utformet over tre typer vikingtidssverd som er
temmelig vanlige å finne over hele landet.

Avstand fra hotellet:
Kjøretid:
Adresse:
Møllebukta
4044 Hafrsfjord

12, 5 km
13 minutter
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FLYHISTORISK MUSEUM STAVANGER
Flyplassvegen 131, 4055 Stavanger
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TS-MUSEET
Adresse:
Hjemmeside:

Vigdelsvegen 626, 4054 TJELTA.
https://www.tsmaskin.no/om-oss/ts-museet/

TS Museet på Tjelta har en unik samling med gamle traktorer, biler, motorsykler og lastebiler. Totalt
er det over 180 enheter i samlingen, og alle sviver såfremt det er strøm på batteriet. Museet er på
over 1600 kvadratmeter, noe som gjør det oversiktlig og lett tilgjengelig. Dette antas å være landets
største samling av veterankjøretøy, i alle fall som er i så god stand.
Den gamle, gode «jærsliteren» brøyten er et selvfølgelig innslag i samlingen, og symboliserer en
viktig del av TS-historien.
TS Museet ble åpnet i 2004 av Trygve Stangeland. I 2015 ble museet utvidet og fikk 10 porter slik at
det er enkelt å ta kjøretøyene ut og inn.
Ordinær åpningstid er hver dag (også helger) fra kl. 10.00 til 14.00. Gratis adgang.

CRUISE PÅ LYSEFJORDEN
Fjordcruise Lysefjorden & Preikestolen
Preikestolen er et populært turistmål. Lysefjorden er en av verdens vakreste fjorder. Til sammen gir
dette en uforglemmelig cruiseopplevelse. På vår rundtur fra Stavanger får du oppleve den
sagnomsuste Fantahålå og smake på friskt
fjellvann fra Hengjanefossen. Fra båten kan du
beundre Preikestol
Pris:
Avreisested:
Avgang:
Tid:

Fra 550 kroner
Strandkaien, Vågen i Stavanger.
Daglig kl. 10, kl. 12 og kl. 14.
3 timer

Hjemmeside:

https://rodne.no/
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SIGHT SEEING MED BUSS I STAVANGER

PARKERINGPLASSER I STAVANGER SENTRUM
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