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2015 RANDABERG HAGELAG  
TIL CHELSEA FLOWER SHOW    

Direktefly til Gatwick med Norwegian t/r     
Fra 18. - 24. mai  

  

Chelsea Flower Show er verdenskjent og messen startet  
allerede i 1914. Utstillingen viser internasjonal hagekunst med 
uendelige samlinger av plante-sorter ved siden av flotte 
hageutstillinger. The Grand Marquee dekker over 3 mål med 
planter og blomster fra hver utstiller, samt små telt er omgjort 
til blomsterkunst og hagedesign. Ferdige hager er utendørs. 
Enten du ønsker inspirasjon eller råd om hageanlegg, så er 
dette Chelsea Flower Show en uforglemmelig  opplevelse.   
 
 
 
 

Dag 1  18. MAI SOLA - GATWICK  - WINCHESTER   
Kl.17.45  Fremmøte for innsjekk på Sola Flyplass   
Kl.19.45 Flyavgang fra Sola med Norwegian til Gatwick (mat kan kjøpes om bord.)    
Kl.20.35   Ankomst Gatwick lokal tid og vi kjører buss direkte til Winchester.   
Kl.22.30  Ankomst til Winchester og innsjekk på vårt hotell.   
 
Dag 2  19. MAI  WINCHESTER  - byvandring   
Kl.07.-10.00 Engelsk frokost spises i hotellets restaurant.  
Kl.10.15 Vi gleder oss til en felles byvandring med lokalguide. Vi skal lære litt om 
  denne hyggelige byen. Winchester er hovedby i Grevskapet  
  Hampshire, og byen Winchester var i en periode hovedstad i England. 
  Flotte historiske byggverk kan nevnes som Winchester Cathedral fra år 
  1079 og kan sammenlignes med Domkirken i Stavanger. Her finner vi  
  Winchester College fra 1382 og King Arthurs Round Table in The Great 
  Hall.   
Kl.19.30 Felles middag sammen på hotell 
 
Dag 3  20. MAI  WINCHESTER  - STONEHENGE OG SALISBURY  
Kl.08.–10.00 Frokost på vårt hotell   
Kl.10.00 Bussutflukt til Stonehenge som er Europas mest berømte fortidsminne.  
  Kjempesteinene menes å ha stått slik i 3500 til 5000 år og besøkes av 
  ca. 1 million om året. Stonehenge  menes å ha blitt oppført av keltiske  
  Prester og består av 5 høye steinporter som er 8 meter høye.  
  Og opprinnelig var de omgitt av krets med 30 megalitter på hver 25   
  tonn. Felles publunsj i Salisbury etter besøk på denne spennende  
  plassen. Vi kjører retur via The New Forest med sine frittgående ponnier. 
Kl.19.30 Middag på hotell.   
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



Dag 4  21. mai WINCHESTER - KINGSTON UPON THAMES   
Kl.08.–10.00 Frokost frem til 10.30,    
Kl.10.00 Vi takker for oss og kjører til London området. Her ligger vi de neste 3 
  nettene på Kingston upon Thames som er ca. 20 km kjøretur fra  
  London sentrum og 15 min fra Surbiton eller Kingston Stasjoner.  
Kl.11.30 Ved Alton tar vi mot Selborne for å besøke til Gilbert White Museum   
  and Gardens. En typisk engelsk hage med flott beplantning etc.    
Kl.14.00 Ankomst til vårt hotell for innsjekk.    
Kl.14.30 Fritid om ettermiddagen   
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell om kvelden.  
 

Dag 5  22. MAI   KINGSTON UPON THAMES  - CHELSEA FLOWER SHOW      
Kl.07.–09.00 Frokost sammen frem til avreise.    
Kl.09.00 Avreise med buss til Chelsea Flower Show.  
Kl.18.00 Transfer tilbake til hotellet vårt.  
Kl.20.00 Middag på vårt hotell.  
 

Dag 6  23. MAI  KINGSTON UPON THAMES - KEW GARDENS 
Kl.08.–10.00 Frokost på vårt hotell.  
Kl.10.00 Avreise med buss til Kew Gardens i London. Lunsj på egenhånd  
  ( det finnes 2 restauranter i Kew Gardens).  
Kl.16.00 Transfer tilbake til hotellet vårt. 
Kl.17.00 Fritid etter vi er tilbake. 
Kl.19.30 Felles middag på hotellet.  
 

Dag 7  24. mai KINGSTON UPON THAMES - GATWICK  - STAVANGER        
Kl.08.–10.00 Frokost serveres og vi slapper av fra morgenen på vårt hotell.  
Kl.11.00  Bussavgang med bagasje for å få en flott runde i London med  
  by guide. Vi får sett Buckingham Palace fra utsiden. Hyde Park, elven 
  Thames, Tower Bridge, Tower of London, Westminster Abbey, Big Ben 
  og St Paul’s Cathedral. Vi stopper ved London Eye og tar runden med 
  hjulet, for å få et flott skue over byen. Lunsj på egen hånd og fritid   
  frem til vi treffes for å reise til flyplassen.  
Kl.17.30 Avreise til flyplassen Gatwick.  
Kl.19.05  Ankomst til Gatwick flyplass for innsjekk med Norwegian.  
Kl.21.05 Flyavgang med Norwegian fra Gatwick direkte med Norwegian. 
Kl.23.45 Ankomst Sola - taxfree handel — husk setelappen på flyet.  
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved 30 betalende  kr. 10 700,- 
 

Prisen inkluderer alt dette:      Tillegg:  
* Fly Sola  - Gatwick t / r med Norwegian inkl. flyskatt   * Enkeltrom kr. 1485,-   
* Bussbruk i forhold til program under turen    * Tillegg for drikke  
* Vandretur i Winchester m. guide     * Evt. andre entreer  
* 6 netter på hotell inkl. halvpensjon frokost og middag  
* Entre til Gilbert White Garden, Winchester Cathedral 
* Guidet tur i London hjemreisedag 
* Entree Chelsea Flower Show  ( 59 £ )  
* Entree Kew Gardens  
* Reiseleder fra Idèreiser AS  
 

Påmelding til Idereiser AS for restplasser       Depositum kr. 3350,-  
 

HUSK: Oppgi navn som står i pass, adresse og fødselsdato og passnummer 
HUSK: Passet ditt må være gyldig minst 3 mnd. etter hjemkomst i Europa. 
HUSK: Reiseforsikring inkl. avbestilling v. sykdom Europeisk Helsekort -  www.helfo.no  
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll vedr. denne skreddersydde    turen. Det være 
seg ruteendringer, valutaendringer, avgifter, oljetillegg og endrede flyskatter etc. Ved skreddersydd 
reise gjelder spesielle regler i forhold til kontrakter, som signeres med fly og hotell. Spesielt i denne 
etterspurte perioden er det strenge regler.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe  tlf. 51425744  Fax: 51425745  Mobil 909 77 141  
www.idereiser.no      Email. ide@idereiser.no 

*Grupper *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer  


