
 

 
Opplev Flor & Fjære 
- med blant annet Langesund og Hirtshals 
Fra forblåst holme til palmehage på et par tiår. Det hele startet i 1965 da Åsmund og 
Else Marie Bryn kjøpte husmannsplassen Mangela på Sør-Hidle hvor de bygde en 
familiehytte. I 1987 ble Åsmund uføretrygdet og begynte å beplante området for å ha 
noe å holde på med. Flor & Fjære tok form, og folk strømmet til. Etter hvert ble det 
behov for bevertning, og i 1995 åpnet sønnen Olav og Siri, kona hans, restauranten. 
Nå er det tredje generasjon, Endre Bryn, som gjør seg klar til å overta, og planene for 
nye utvidelser er klare. Rett og slett en opplevelse, velkommen på tur! 
 
Dag 1. Hjemsted – Langesund 
Avreise fra Vågå kl.03.30 med påstigning underveis. Vi kjører via Oslo, Drammen og 
Sandefjord før ankomst Langesund. Det blir flere stopp under dagen. Ved ankomst 
Langesund kjører vi til Quality Hotell Langesund hvor vi spiser lunsj kl.11.30. Straks 
etter lunsj fortsetter vi til Fjordlines terminal for innsjekk med båtavgang kl.14.30 for 
Hirtshals og Stavanger. Vi ankommer Hirtshals kl.19.00 hvor båten ligger i ro i en 
time før videre avgang mot Stavanger. Om bord spiser vi middag og hygger oss i lag. 
Resten av kvelden til fri disposisjon. 
 
Dag 2. Stavanger med Flor & Fjære 
Vi legger til kai i Stavanger kl.06.30. Vi samles i bussen og kjører til sentrum hvor vi 
spiser frokost og slapper av på et sentrumshotell. Om ønskelig kjører vi en runde i 
byen før vi kjører ned til Strandkaien for båtavgang kl.13.00 ut til Sør Hidle. På øya 
finner vi subtropiske palmer og frodige blomster innrammet av Ryfylkes storslåtte 
fjorder og fjell. Dette er ”Flor & Fjære”. Ved ankomst blir det omvisning i hagen før vi 
får den berømte Hidlefjord fiskesuppe samt buffetlunsj, dessert og kaffe. Det blir tid 
på egenhånd i denne flotte hagen før vi takker for oss og tar båten tilbake til 
Stavanger kl.17.30. Ved ankomst Stavanger igjen kjører vi tilbake til terminalen for 
ombordstigning med båtavgang kl.20.00. Om bord spiser vi middag og hygger oss i 
lag. 
 
Dag 3. Langesund – Hjemsted  
Vi ankommer Hirtshals kl.07.30 hvor vi ligger til kai frem til kl.09.00 for videre seiling 
tilbake til Langesund. Om bord spiser vi frokost og slapper av før ankomst 
Langesund igjen kl.13.30. Straks etter ankomst samles vi i bussen og setter kursen 
tilbake til vårt hjemsted. Det blir flere stopp underveis med blant annet 
middagsservering før vi ankommer vårt hjemsted igjen tidlig på kvelden. Takk for 
turen, på gjensyn! 

 


