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Flor & Fjaere i Stavanger, 6 - 9 juli 2020 

 

 

Följ med oss till vårt grannland Norge och den vackra staden Stavanger på Norges 

västkust. Här besöker vi Flor & Fjaere, ön i vackra Hidlefjorden med tropisk växtlighet 

som ger besökare från hela världen en känsla av paradiset. Hela ön är en 

trädgårdsanläggning och de nära 50 000 utplanteringsväxterna, träden, omgivningarna 

och vattenanläggningar är en upplevelse, både för ögat och för kameran. Vi åker med 

färja via Hidlefjorden till ön från Stavanger. Under övriga dagar på resan upplever vi det 

rika kulturutbudet i Stavanger samt besöker några privata trädgårdar och träffar 

medlemmar från Rogalands Hageselskap. 

 

 

 

6/7, Umeå – Stavanger, Flygresa via Arlanda 09.45 – 13.40 

Transfer från flygplatsen i Stavanger till vårt hotell, Scandic Park Hotell. Efter incheckning finns 

tid att utforska lite av gågatorna och butikerna i närheten av hotellet innan välkomstdrink och 

middag serveras på hotellet. 

 

7/7, Bufféfrukost på hotellet, därefter promenad till hamnen och färjan som tar er över till Flor 

& Fjaere, den privatägda ön som är utflyktsmålet för dagen. Grundarna till detta växtparadis,  
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Aasmund och Else Marie Bryn köpte en gård på ön 1965. Den trädgårdsintresserade Aasmund 

började plantera blommor och buskar på ön men också många träd, bland annat tallar och 

palmer, som skydd för vinden från fjorden. 1995 öppnade parets son Olav trädgårdarna på ön för 

allmänheten och det är också Olav som driver anläggningen vilken firar 25-årsjubileum 2020. Ni 

guidas på ön bland alla växter och får också höra historien om denna unika trädgård. Efter 

visningen bjuds ni på en 7-rätters buffélunch med efterrätt och kaffe. Därefter finns tid för egna 

promenader innan färjan tar er tillbaka till Stavanger. Hela besöket tar ca 5 timmar. På kvällen 

äter vi en gemensam lättare middag. 

 

 

 

8/7, Bufféfrukost på hotellet och därefter får ni en härlig cityguidning i både nya och gamla 

delarna av Stavanger Norges oljestad. Sedan upptäckten av olja här 1969 har det kommit både 

besökare och företag hit från hela världen. Stavanger präglas idag av en internationell känsla, 

samtidigt som fina trähus finns bevarade i den gamla citykärnan. Efter en tidig lunch väntar en 

eftermiddag med Rogalands Hageselskap och visning av några privata trädgårdar. Vi kommer 

guidas av medlemmar från trädgårdssällskapet och vi kommer ha gott om tid för utbyte av 

erfarenheter om odling i Stavanger respektive i Umeå. Gemensam middag på kvällen. 

9/7, Bufféfrukost och utcheckning. Transfer till flygplatsen för hemresa Stavanger – Umeå, 11.25 

– 16.10. 

https://www.visitnorway.se/resmal/fjord-norge/stavanger/ 

Pris: 11 500:- 
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Enkelrumstillägg: 900:- 

I priset ingår: Flyg T&R Umeå – Stavanger, Övernattning  

i Stavanger, 3 nätter i dubbelrum inkl frukost och middag, Entré, färja, guidad visning, buffélunch 

på Flor & Fjaere, guidad stadsrundtur i Stavanger, 1 lunch dag 3, möte med Rogalands 

Hageselskap, alla transporter i Stavanger. 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet samt hänvisar till våra resevillkor som ni 

hittar på vår hemsida. Vi har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet med nr 559191-0525 

https://www.thegreenguide.se/sv/valkommen/ 
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