SOMMERDAGSTUR 06.08.20

KomleJazz på Røvær

Røvær er en liten øy som ligger vest for Hauge- Turen går inn til Haugesund hvor det blir avgang
sund, midt ute i havgapet. Med sine 110 innbyg- med MS Fjordøy kl. 11.00. Turen ut tar 25 migere og en bil, er dette et samfunn de fleste av nutter.
oss ikke opplever daglig. Vi inviterer på en spennende tur her ute i havgapet.

Etter ankomst blir det først servert en deilig
komlemiddag på Røvær Kulturhotell og vi koser
oss på bryggen til hotellet etterpå.
Avreise fra Sandnes Bystasjon kl. 07.45, Lura kl.
I Bedehuskapellet nyter vi jazzkonserten som er
07.55 og Stavanger Byterminal kl. 08.15.Turen
inspirert av musikk fra New Orleans. Konserten
går nordover via Rennfast med ferge fra Mortavibegynner kl. 12.45 og er en storartet opplevelse.
ka – Arsvågen kl. 09.00. Underveis serveres kaffe
og wienerbrød om bord i bussen. Vi fortsetter på
gode veier over Bokn og får en fin tur gjennom
T- sambandet.

Etter konserten kan en ta seg en tur på egenhånd
rundt på Røvær. Kontrastene er store og været
skifter gjerne flere ganger i løpet av en og samme
dag. Her står du ansikt til ansikt med elementene.
Det er den dramatiske naturen som spiller hovedrollen på Røvær.
Fra Røværs høyeste punkt: Bråvarden som ligger
43 moh. har en et fantastisk utsyn fra Folgefonna
til Utsira, Bokn og Jæren på klare dager. Vi kan
også besøke Hiltahuset som er Røværs eldste hus
og øyas museum. Gamle ting har funnet sin rette
plass her og er med på å fortelle øyas historie.

MS Fjordøy har avgang kl. 15.00 tilbake til Haugesund. Etter ankomst tilbringer vi noen timer i
sentrum på Sildajazzfestivalen. Avreise kl. 18.00
hjem via Arsvågen og Rennesøy. Vi beregner
hjemkomst Stavanger / Sandnes ca. kl.
19.30 /20.00.

Pris

kr 1 295,-

Inkludert: Bussturen, alle ferger,
kaffe og spandauer underveis, MS
Fjordøy t/r Haugesund—Røvær,
komlemiddag på Røvær Kulturhotell, Jazzkonsert i bedehuset, opphold på Røvær og i Haugesund,
Reiseleder fra ReiseExperten
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reise@reiseexpert.no
www.reiseexpert.no

Komlejazz i Bedehuskapellet

