Åsane Senior Bowlere
3 – dagers tur til Haugesund med gode opplevelser
Dag 1

Bømlo med Moster Gamle Kyrkje og Moster Amfi.
Tirsdag 07. september 2021

Vi starter fra Åsane Terminal og Bergen Busstasjon. Så kjører vi til Halhjem og tar ferjen til
Sandvikvåg ( svele-mulighet).
Videre over Stord og til Bømlo og Moster.
Her skal vi få omvisning i Moster gamle Kyrkje som er en steinkirke fra 1100-tallet.
Den er blant de eldste steinkirkene i landet og ble bygd som hovedkirke for Hordaland. I
den første kristningstiden var dette en av de få kirkene i fylket.
Moster Amfi steg opp som en Fugl Fønix fra det gamle kalkbruddet på Moster i 1984. Det
blir i dag bl.a. omtalt som Nord-Europas vakreste friluftsscene og Nordens Verona.
Her er også senteret for religions- og kirkehistorie. Det er det eneste av sitt slag i Norge og
har to avdelinger:
• en permanent utstilling «Frå heidendom til kristendom»
• et bildespill «1000 år – Ei messe»
Vi skal også spise lunsj her før vi fortsetter over Bømlo til Langevåg der vi tar ferjen over til
Buavåg og videre til Haugesund.
Her skal vi bo på Clarion Collection Amanda Hotell i 2 netter.
4 måltider på hotellet:
Frokost om morgenen. Om kvelden serveres et kveldsmåltid som består av en varmrett,
suppe, salater med tilbehør og brød.
Måltider i dag:

Lunsj og kveldsmåltid

Dag 2

Vikinghistorie og koppergruver.
Onsdag 08. september 2021

Etter frokost skal vi kjøre den korte vegen til Vigsnes på Karmøy der vi skal besøke
Visnes Gruveområde – en gang Nord-Europas største og mest moderne koppergruver.
I 1882 heter det at Visnes var «Norges største arbeidsplass», med nærmere 1000
arbeidere på det meste. På noen få år ble bygda omdannet til en hektisk gruveby, med
nær 3000 mennesker, skole, sykehus, meieri og butikker.
Herfra kom kopperet som formet selve symbolet på USA: Frihetsstatuen!
Vi får omvisning og orientering.
Så forflytter vi oss over til Nordvegen Historiesenter bare noen få minutter vekke.
I vikingkongenes rike inviteres vi til Gjestebud med norsk kulturarv som en historisk ramme
rundt opplevelsen.
I 3000 år satt fyrster og konger på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken som ble tvunget
inn gjennom det smale Karmsundet. Nordvegen- skipsleia som har gitt navn til landet vårt.
Vi skal ha omvisning i og rundt Olavskirka og Kongsgårdruinene. I Kongshallen vil en
viking ønske velkommen og fortelle om den viktige skipsleden Nordvege. Film og utstilling.
Lunjs med dessert og kaffe.
Vi kan kjøre en tur sørover på Karmøy via Kopervik til Skudeneshavn ( ca 35 min). På
egen hånd i denne vakre byen med flott trehusbebyggelse.
Tilbake til Haugesund – nå på den andre siden av Karmøy - Åkrehamn og Ferkingstad
(ca 50 min)
Kveldsmåltid på hotellet.
Måltider i dag: Frokost, lunsj og kveldsmåltid

Dag 3

Hjemtur etter bowling i Haugesund
Torsdag 09. september 2021

Formiddagstimer til disposisjon på egen hånd i Haugesund.
Så forflytter vi oss i bussen til Sheiken Bowling – Haugesund bowling og biljard.
Her skal vi spille noen serier. Husk å ta med kule og sko!
Så kjører vi hjemover og tar ferjen fra Sandvikvåg til Halhejm med muligheter til å kjøpe
mat.
Så via Bergen Busstasjon til Åsane Terminal.
Måltider i dag: Frokost.

Priser og betingelser:
Minimum 20 reisende
kr 3.990.Medlemspris
kr 3.490.Prisene gjelder pr person i delt dobbeltrom
Tillegg for enkeltrom
kr 570.Inkludert:
Alle busstransport – med ferjer og bompenger.
2 frokost, 2 kveldsmåltid og 2 lunsj.
Alle innganger og omvisninger som spesifisert.

Påmelding skal gjøres til:
stokkejostein@gmail.com
SMS til 90687897
Eller direkte til Jostein S.når du ser ham!
Bestilling bekreftes på epost etter påmelding og er bindende når bekreftelse er sendt..
Faktura sendes ut ca 15. juli med betalingsfrist 7 dager.
Avbestilling før 22. juli:
Ingen kostnad
Avbestilling før 05. august
50% av full pris refunderes
Avbestilling før 22. august:
25 % av full pris refunderes
Avbestilling etter 22. august og
manglende oppmøte:
Ingen refusjon
Enkeltromstillegg refunderes i sin helhet
Alle avbestllinger og endringer skal gjøres skriftlig som epost eller sms til Jostein Stokke

