
 

 
AVREISE FRA: 

 
 

Ledaal kl. 08.45 
51 56 43 30 

 

Tasta kl. 08.55 
51 54 13 47 

 

Madla kl. 09.00 
51 59 18 13 

 
 

RETUR: 
Ca. kl. 16.30 

 

Pris kr 1295,- pr. person 
  

Turistbuss med Ernst Magne som sjåfør 
Sigrunn som turleder 

Frokostbuffet 
Juletallerken med dessert og kaffe 

 
. 

 
 

 

Påmelding:   Til ditt Skipper Worse-senter 
Betalingsfrist:  20. november 2018 
 
 

 

 
 
Husk å si fra til oss hvor du skal gå på bussen. 
 
 

 

 
 

En smak av JÆREN –  

kulinarisk og historisk 

 

Onsdag 28. november  

 

Jærbuen har gjort det selv. På et vis er de Norges nederlendere:                           

med slit har de utformet sitt eget landskap, skapt jordbruksland                                  

av hei og myr og vann. Vi skal besøke et landskap som favner både 

karrige Høg-Jæren og jordbruksrike Låg-Jæren, med blikk på kjent  

og ukjent historie. Denne dagen trenger du ikke spise frokost hjemme 

før turstart. Turen avsluttes med en god juletallerken på                              

Kronen Gaard Hotel Vatne. 

 

I samarbeid med Senioreiser 
 
 
 

http://naturperler.com/default.asp?pageid=5831


 
Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl. 08.45.Tasta kl.08.55 og Madla 
busslommen v/kirken kl.09.00.  
 
Turen går først til Edeståvå hos Håland Kjøtt på Klepp hvor vi får  
servert en rikholdig jærsk frokostbuffet. Til frokosten får vi et kåseri  
av lokalhistorisk interesse.  
Det blir tid til handel av lokale kjøttvarer før turen går videre. 
  

Vi fortsetter ut til kysten og Jærens eldste bygning, Orre gamle kirke. Trolig 
stod sjøen høyere i middelalderen, slik at båter kunne legge  
til helt inntil kirken.  
Orre gamle kirke var sognekirke for Orre fram til 1950, da den  
nye kirken i Orre sentrum stod ferdig. 
 

 
 

 
På Wiik kjører vi innom Wiig Gartneri. Her kan vi handle  
tomater og andre grønnsaker. 

 
På turen videre får vi med oss både Jæren langs kysten  
og en bit av Høg-Jæren. 
 

 
 

 
 
Senere på dagen besøker vi Horpestad Plantesalg hvor vi kan  
handle juledekorasjoner og pynt til årets julefeiring. 
 
Vi kjører så til Kronen Gaard Hotell hvor vi samles til en  
juletallerken bestående av pinnekjøtt, svineribbe, medisterkaker, 
hjemmelaget rødkål, kålrotstappe og kokte poteter. 
 
Vi regner med å være tilbake i Stavanger ca. kl. 16.30. 
 

 
 

https://hiveminer.com/Tags/kleppe
https://blogg.expedia.no/norge-rogaland/
http://turnaturfoto.blogspot.com/2012/03/vindmlleparken-pa-hgjren.html
http://wiig-gartneri.no/om-oss

