
Hydropensjonistenes forening i Oslo
Tur til Stavanger og Haugesund

5. – 8. juni 2022

Vedlagt følger reisebeskrivelse og påmeldingsinformasjon fra Dag Aasbø Travel  som 
er ansvarlig arrangør av reisen. Påmeldingsfrist er 1. februar 2023.

Avreise mandag 5. juni  Flyavgang fra Gardermoen med Norwegian   kl. 08.55       
Ankomst Stavanger  (DY526)   kl. 09:45

Retur torsdag 8. juni Flyavgang fra Haugesund med Norwegian   kl. 17:50      
Ankomst Gardermoen (DY191)   kl. 18:45

Foreløpig program

Mandag 5. juni
 Ankomst Stavanger
 Buss til hotellet – Comfort Hotel Square 

(https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stavanger/comfort-hotel-square/)
 Felles lunsj på hotellet
 Til Oljemuseet (https://www.norskolje.museum.no/) for omvisning og guiding
 Ettermiddag fri
 Felles middag 

Tirsdag 6. juni
 Frokost på hotellet
 Båt til øya Sør-Hidle til Flor og Fjære (https://florogfjare.no/no) for omvisning 
 Felles lunsj på Flor & Fjære
 Ettermiddag fri
 Felles middag 

Onsdag 7. juni
 Frokost på hotellet
 Buss nordover via Mosterøy, Utstein kloster, ferge Mortavika – Arsvågen til 

Haugesund
 Lunsj på egenhånd
 Guiding i Haugesund og på Avaldsnes
 Til hotellet – Thon Hotel Saga 

(https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/haugesund/)
 Ettermiddag fri
 Felles middag 

Torsdag 8. juni
 Frokost på hotelllet
 Buss til Hydro Aluminium Karmøy fabrikker hvor vi får omvisning arrangert av 

Hydro.
 Buss til Høyevarde Fyr hvor vi inntar sen lunsj/tidlig middag 

(https://www.dehistoriske.no/destinasjoner/haugesund-og-
haugalandet/hoteller/hoyevarde-fyrhotell/)

 Buss til Haugesund flyplass, Karmøy og avgang til Oslo



Reiseleder møter oss på Gardermoen og blir sammen med oss på hele turen.
Stig Heggelund vil være pensjonistforeningens kontaktperson for denne turen. 
Tlf. 48 05 24 05

Alle er ansvarlig for egen innsjekk, sikkerhetskontroll og å være ved utgang i god tid før 
ombordstigning. Bagasjeregler Maks. 23 kg innsjekket bagasje og maks. 10 kg 
håndbagasje er inkludert.  

Turoperatør:
Dag Aasbo Travel
Skolegata 3
3210 SANDEFJORD
Tlf. 37 15 70 31

Pris: kr. 9 290,-
Tillegg for enkeltrom: kr. 1 500,-

Påmelding
 Påmeldingsfrist: 1 februar 2023.
 Det vil bli først til mølla prinsippet – vi holder av 40 plasser.
 Påmelding kan skje via ett av disse alternativene:

 adresse: http://bit.ly/3AmIi1J
 e-mail til denne adressen: post@dagaasbo.no
 eller telefon til Dag Aasbø Travel (tlf. 37 15 70 31)

Betingelser:
 Påmeldingsfrist 1. februar 2023.post@dagaasbo.no
 Depositum ved påmelding 1500 kroner
 Restbeløp forfaller 24. april
 Fra påmelding og frem til 43 dager før avreise (24. april); Tap av depositum.
 Fra 42 og frem til 16 dager før avreise (20. mai); Tap av 50% av turbeløpet
 15 dager før avreise eller senere: Tap av 100% av turbeløpet

Oppgi ved påmelding (for person 1 og eventuelt person 2):
 Navn
 Adresse (gateadresse, postnummer og sted)
 Tlf/mobil
 e-mail

For 
Hydropensjonistenes forening i Oslo,  
18. november 2022, 
Stig Heggelund


