
Før avreise: 
 

Underveis på reisen: 
 

 Hydro PF Oslo – Stavanger & Haugesund 

5. – 8. juni 2023 

  Viktig informasjon som må leses  
Kjære turvenner! 

Tusen takk for din påmelding! Nedenfor finner du viktig informasjon vedrørende din reise. Du hører ikke mer fra 

oss før avreisedagen, hvor du møter opp med gyldig legitimasjon til avtalt tid og sted. Ta gjerne kontakt om det 

fortsatt er noe du lurer på etter å ha lest gjennom informasjonen under. 

Betaling: På deltakerbeviset finner du betalingsinformasjon og 

frister. En rubrikk for depositum med forfall 7 dager etter 

påmelding og en rubrikk for restbeløpet som forfaller 45 dager før 

avreise. Manglende innbetaling innen gitte frister fører til 

kansellering av reisen i henhold til våre avbestillingsregler.  

Avbestillingsregler: På denne reisen er det følgende 

avbestillingsregler som gjelder; Fra påmelding frem til 43 dager 

før avreise - tap av depositum. 42-16 dager før avreise – tap av 

50% av turbeløpet. 15 dager før avreise eller senere – tap av 

100% av turbeløpet. Overdragelse av reise (navneendring); 

Navneendring etter forfalt depositum – tap av depositumet på 

1500,- frem til 72 timer før avreise hvor ytterligere endringer 

ikke lenger er mulig. 

Forsikring & HELFO-kort: Vi anbefaler alle å ordne 

avbestillingsforsikring og reiseforsikring gjennom deres 

forsikringsselskap dersom dere ikke allerede har dette. 

Avbestillingsforsikring og reiseforsikring kan også kjøpes fra 

Europeiske Reiseforsikring, www.europeiske.no eller på telefon 

21 49 50 00.  

Legitimasjon: På denne turen må du ha med gyldig legitimasjon 

med bilde. 

 

Hotell: Under oppholdet i Stavanger bor vi på Comfort Hotel Square 

og i Haugesund bor vi på Thon Hotel Saga. 

Flytider: Det er Norwegian som flyr på denne turen, og flytidene er: 

Utreise: Gardermoen-Stavanger kl. 08,55-09,45 (DY526) 

Retur: Haugesund-Gardermoen kl. 17,50-18,45 (DY191) 

Rom: Husk på at vi er en stor gruppe på tur, og at hotellene må 

bruke de rommene som er ledig ved ankomst. Dermed vil ikke alle 

rommene være like. Vi kan heller ikke garantere at alle som har 

bestilt dobbeltrom får en stor seng, og at alle som har bestilt twin 

rom får to separate senger. Vi setter det opp som ønsker og i de 

fleste tilfeller går dette bra. 

Reiseleder deler ut program og billetter som inneholder alt av 

tider og informasjon dere trenger.  

*Vi tar forbehold om at det kan skje endringer utenfor vår kontroll, for eksempel endringer av hotell, program, reisetider, utflukter etc. 

WWW.DAGAASBO.NO 37 15 70 31 POST@DAGAASBO.NO 

 

Bagasjeregler: 
*1 håndbagasje på inntil 10 kg per person innenfor målene (55x40x23cm) 

 

*1 innsjekket koffert på inntil 23 kg per person 
 

*Den innsjekkede bagasjen er personlig - det vil si at 2 personer som reiser 

sammen ikke kan dele en koffert på 25kg - det betales da overvekt for 2kg 
 

 

Avreisedagen: 

*Se side 2 på deltakerbeviset/regningen for ditt oppmøtested & tid. 

Se bilde nedenfor hvor dere møter reiseleder på Gardermoen til 

avtalt tid. 

 

*Trenger dere å kontakte oss på avreisedagen ring vårt sentralbord 

37 15 70 31 - er det utenfor åpningstid får dere ett tastevalg om å bli 

satt videre til vår døgnbemannede vakttelefon. 

HUSK GYLDIG LEGITIMASJON! 

 

 

 

http://www.europeiske.no/
http://www.dagaasbo.no/
mailto:POST@DAGAASBO.NO


Bli med på en tur til Stavanger og Haugesund med fantastiske Flor & Fjære. Stavanger overrasker de fleste, med 
en sjarmerende gamleby fra slutten av 1700-tallet og den flotte Stavangerkatedralen som ligger midt i byen. 
Flor & Fjære er, som de beskriver seg selv - et fristed for nytelse. Denne naturparken er helt utrolig og med en 
fantastisk restaurant er dette virkelig en av Norges største attraksjoner. Dette må man oppleve minst en gang i 
livet.

Mandag: Hjem - Stavanger Dere har fremmøte på Oslo Gardermoen 

på egenhånd. Her møter dere reiselederen samt de andre deltagerne og 

sjekker inn på flyet til Stavanger, avgang kl. 08,55. Etter en knapp time lander 
vi og blir hentet med buss som tar oss med inn til sentrum og Comfort Hotel 
Square. Her skal vi bo i 2 netter. Vi samles til felles lunsj, før vi spaserer 
bort til Oljemuseet hvor vi har inkludert inngang og guiding. Resten av 
ettermiddagen fri før vi samles til felles middag om kvelden. 

Tirsdag: I Stavanger Vi spiser frokost om på hotellet før vi tusler ned 
til Bekhuskaia hvor vi går om bord i båten som tar oss ut til øya Sør-Hidle 
hvor vi finner Flor & Fjære. Her får vi en omvisning på denne fantastiske 
blomsterøya beliggende ute i havet utenfor Stavanger. Etter omvisningen får 
vi servert dagens lunsj før vi returnerer med båt tilbake til fastlandet utpå 
ettermiddagen. Etter en dag full av inntrykk får vi ettermiddagstimene fri før 
vi samles til felles middag.

Onsdag: Stavanger - Haugesund Vi spiser frokost på hotellet før vi pakker 
i bussen og setter kursen nordover. Vi kjører først til Mosterøy hvor vi kjører 
utenom Utstein Kloster som ligger ytterst i havgapet - vi tar en fotostopp her 
før vi fortsetter videre opp til Mortavika. Her tar vi ferga over til Arsvågen og 
fortsetter det siste stykket opp til Haugesund. Her får vi først tid til lunsj på 
egenhånd, før vi får med oss lokalguide som tar oss med på guiding i byen 
samt ned til Avaldsnes før vi ender opp på vårt hotell i sentrum. Litt fri før vi 
samles til middag om kvelden.

Torsdag: Haugesund - hjem Vi spiser frokost på hotellet før vi kjører ned 
til Hydro anlegget. Her ordner dere med inngang og omvisning på egenhånd. 
Etter besøket her kjører vi det korte stykket til Høyevarde Fyr hvor vi har 
inkludert litt sen lunsj/tidlig middag i fantastiske omgivelser. Etter besøket 
her kjører vi til flyplassen hvor vi sjekker inn på flyet tilbake til Oslo, avgang 
kl.17,50. Etter en knapp time lander vi tilbake på Gardermoen og tar farvel 
med reiselederen og de andre deltagerne for denne gang.

Hydropensjonistenes forening i  Oslo
Stavanger & Haugesund med Flor & Fjære

4 dager_______

9 290,-

OPPLEV DEN FANTASTISKE BLOMSTERPRAKTEN  Dato: 5. - 8. juni 2023
Avreise: Oslo Lufthavn Gardermoen

Prisen inkluderer:
*All fly- og busstransport *3 overnattinger i delt dobbeltrom *3 frokoster 
*2 lunsjer *4 middager *1 valgfri drikke til 4 middager * Alle utflukter som 
beskrevet *Reiseleder med på hele turen
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1 500,-
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