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Region Stavangers mandat
• Markedsføring og salg overfor MICE-markedet 

(Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions)
• Markedsføring og salg overfor ferie/fritidsmarkedet
• Arrangementsturisme
• Vertskapsfunksjoner, herunder pressebesøk og 

visningsturer
• Turistinformasjon (etter avtale)
• Pådriver for prosesser, produkt og aktiviteter som er 

positivt for reiselivsnæringen og kommunene
• Opptre som reiselivsnæringens og kommunenes 

felles interesseorganisasjon og talerør
• Bidra til å tenke helhetlig profilering av Stavanger-

regionen som bo-, arbeid- og opplevelsessted.



Vi gir deg energi

Visjon



Stolt 

Åpen

Handlekraftig

Nyskapende

Verdier

Viser begeistring, ekthet og skaper tillit

Proaktiv, løsningsorientert, raus, serviceinnstilt og positiv

Troverdig og resultatfokusert, engasjement, kvalitet

Posisjonere seg, gå foran og framtidsrettet



Fremtidsposisjonen 2025
FERIEFRITID

Region Stavanger (Rogaland) har blitt Norges ledende Adventure Destination - en bærekraftig 
helårsdestinasjon med sterk attraksjonskraft og god lønnsomhet.

Gjennom et samlet offentlig løft for reiselivet og en større satsning på partnerskap i næringen har en oppnådd 
en fordobling av antall arbeidsplasser, og reiselivet er etablert og anerkjent som en av de viktigste næringene 
for regionen.

MICE 

Stavanger Convention Bureau har utviklet seg til å bli et av regionens viktigste verktøy i omstillingen med å 
styrke andre næringer og en sterk bidragsyter til å skape nye arbeidsplasser innenfor regionens 
definerte vekstnæringer.

Selskapet bidrar i sterk grad til regionens næringsutvikling og økonomiske utvikling 
og er den viktigste koblingsboksen mellom lokale fagmiljøer og internasjonale nettverk. Gjennom sin salgsjobb 
er de en døråpner for det internasjonale markedet med sterk forankring i lokalt næringsliv og FOU miljøer og 
skaper nye møteplasser for utveksling av kunnskap, internasjonalisering og nyetableringer.

Regionens Strategiske næringsplan har vært en viktig guideline for satsingen og SCB har levert imponerende 
resultater. Selskapet har satt regionen på kartet som en av Europas fremste kongress- og 
arrangementsregioner, regionen er nr. 2 i Norge på antall internasjonale kongresser og Nr. 1 på 
arrangementsturisme i Norge med sine årlige store rullerende arrangementer og stor tilflyt av nye idretts- og 
kulturarrangementer. 





Bærekraftig reiseliv: 

Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar 
vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å 
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å 
dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og 
klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og 
lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske 
verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig 
reiseliv.



Innovasjon Norge: 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv

Bevaring av natur, kultur og miljø
• 1.Kulturell rikdom

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, 
autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2.Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at 
landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3.Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere 
ødeleggelser av disse.

4.Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land 
(inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av 
knappe og ikke-fornybare ressurser.



Styrking av sosiale verdier
• 5.Lokal livskvalitet og sosiale verdier

Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, 
tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for 
sosial degradering og utnytting.

6.Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, 
planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og 
arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller 
andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister 
uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.



Økonomisk levedyktighet
• 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige 

reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til 
reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere 
reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene 
lagger igjen av verdier lokalt.

10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til 
reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.





Norge har totalt 21 reisemål som er sertifisert 



• De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig 
norsk reiseliv. Det er stier med stor attraksjonskraft, svært mange 
besøkende og stor andel internasjonale gjester. Helhetlig og langsiktig 
planlegging og bredt samarbeid er noe av det som kjennetegner 
stiene som er autorisert som Nasjonal turiststi.

1. Fosseråsa i Geiranger 
2. og 3. Kjerag og Preikestolen i Sandnes og Strand
4. Trolltunga i Ullensvang
Inntil 15. stier





Nordmenns ferieplaner 

og reisemotiv i 2021
Undersøkelse i  Norge gjennomført i  uke 12-13

Innovas jon Norge
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Hele 6 av 10 under 35 år vil endre
måten de reiser på for å ta mer
hensyn til miljø, klima og natur

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand?

«Jeg vil endre måten jeg reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur»

Vet ikke

Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

41%
vil endre måten de 

reiser på av hensyn til 

miljø, klima og natur

56%

47%

35% 35% 34% 30%

3%

Reise mindre 

med fly

Handle mer 

hos lokale 

bedrifter når 

jeg reiser

Reise mindre til 

utlandet

Velge 

destinasjoner 

som tar 

bærekraft på 

alvor

Velge bedrifter 

som gjør en 

særlig innsats 

for miljøet

Velge 

land/destinasjo

ner som er 

nærmere

Ingen av disse

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? 

Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

• Det er særlig unge i Oslo og Trøndelag som vil 

endre reisevaner. Kvinner er mer interessert i 

å endre sine reisemåter enn menn. 

• De som vil ta mer miljøhensyn har også fått 

mer lyst til å reise i Norge det siste året.

• De under 35 år svarer i betydelig større grad 

at de vil velge destinasjoner og bedrifter som 

gjør en innsats for miljøet, de eldste er mer 

opptatt av å handle hos lokale bedrifter når de 

reiser. Felles for alle, som vil endre måten de 

reiser på, er at de vil reise mindre med fly.





Hva skjer på bærekraft i destinasjonsselskapet?

Vår felles f remt id:

Rent  vann fra kran, bekk og f jellvann

Grenseløst

Rik naturressurs

Ekte følelser

Både kraf t fult  og reflekterende

Vannkraf t

= reisemål med klimast rategi?



Kommunikasjon- og 
markedstiltak FERIE FRITID

• Inspirere til at turistene blir lengre i regionen allerede før de kommer 
• Rundturforslag
• Tematiserte opplevelser

• Nasjonale kampanjer med tydelig måloppnåelse på lengre opphold i 
regionen
• Reason to go, men også få frem verd en omvei og skjulte skatter
• Fronte pakker som næringsmedlemmene har som egne og med 

samarbeidspartnere på opplevelser

• Internasjonale kampanjer som tydeliggjør at vi i regionen tilbyr et 
spennende mangfold som oppfordrer til HUBstay

• Skape og ha godt innhold (content) i alle valgte kanaler  

Gå til hovedinnhold
Turist Møter & arrangement Media & bransje   NO EN DE

Du er her: Inspirasjon Tipsene til Sandnes-ferien ArkitekTUR i Sandnes sentrum

Del denne siden...

ArkitekTUR i Sandnes sentrum
Fra tradisjonelle jærhus, sveitserstil, industriarkitektur og bygårder, jugendhus, historisme, nygotikk og funksjonalisme til

monumentalbygg i nyere tid. Ta en arkitekTUR til 28 bygninger. Begynn hvor du vil. Selv om vår rute starter, ja nettopp, på

Ruten.

 

Hvorfor ser byen ut som den gjør?

Hus og bygninger omgir oss og preger våre opplevelser. De forteller om bomåter og levestandard, samfunnsutvikling og

hvordan vi ser på oss selv. Hva har vi tatt vare på? Hva nytt bygger vi? Hva vet vi om en bys historie – om geografi, næringsveier,

folk og mentalitet? Ta en arkitekTUR. Se kartet med 28 bygninger i Sandnes by. Fra tradisjonelle jærhus, sveitserstil,

industriarkitektur og bygårder, jugendhus, historisme, nygotikk og funksjonalisme til monumentalbygg i nyere tid. Fredete

enkeltobjekter, verneverdige bygg, spennende kulturmiljøer og radikal byutvikling.

 

Amfi kjøpesenter/Ullvaren, Vågsgata 33
Kvartalet ble bygget ut av Sandnes Uldvarefabrikk, kalt «Ullvaren». Fabrikkanlegget vokste gradvis fra 1889 til driften ble flyttet

til Foss-Eikeland i 1986. Etter utflytting er bygningsmassen ombygd til kjøpesenter og totalt endret innvendig. De forskjellige

utbyggingsfasene er fortsatt lesbare i eksteriøret. Særlig gjelder det teglsteinsfasadene til det opprinnelige spinneriet fra 1889

og veveriet fra 1916. Dette er lave bygninger med sammenstilte saltak, utmurte lisener og rundbuevinduer med jernsprosser –

typisk industriarkitektur fra århundreskiftet. En viktig kvinnearbeidsplass med stor verdiskaping.

Lett gjenkjennelig vindusrekke fra Ullvaren. Langside mot Ruten med restauranter og forretninger. Foto: Therese Hauger.

 

Kulturhuset/Kamgarnfabrikken, Mauritz Kartevoldsplass 1
Sandnes kulturhus fra 1999 er en gjendikting av Kamgarnfabrikken som produserte kamgarn for hånd- og maskinstrikking.

Merker som Triplex, Perle-Krepp og Sonja vil være kjent for mange. Kulturhuset er oppført i prefabrikerte betongelementer,

med rød tegl som skallmur. Sagtann-taket i inngangspartiet er inspirert av den gamle fabrikken. Pipen er den originale gamle,

selv om den er tatt noe ned i høyden. Det at Sandnes fikk et moderne kulturhus betød et omskifte og en markant styrking for

kulturlivet i byen. Arkitekter var Knut Hoem og Ole Tonning.

 Med bygging av Sandnes kulturhus ble elementer fra Kamgarnfabrikken fanget opp og satt inn i en ny sammenheng. Foto: Therese

Hauger.

 

Vågen videregående skole og Sandnes kulturskole, Holbergs gate 43
Videregående skole for media, kommunikasjon og estetiske fag og en av landets eldste kulturskoler bygd sammen. Den

karakteriske kokongen danner inngangspartiet der elevene går inn for læring og utvikling. Fargebåndet i glass over hele

langsiden mot sør og elvepromenaden spiller fint sammen med sine omgivelser. Den gjennomgående langstrakte formen

henspiller på tørkehusene fra teglverksindustrien, der skolen nå ligger. Link arkitektur har beskrevet prosjektet på sine

nettsider.

 

Skolekompleks i Rolls Royce-utgaven – både innvendig og utvendig. Foto: Therese Hauger.

 

Kornsiloen, Havnegata 4
Jonas Øglænds kornsilo fra 1977, tegnet av Tonning og Øglænd. Landbruksseksjonen var helt fra starten en sentral del av Jonas

Øglænds virksomhet. Det var positive utsikter for landbruket på 1970-tallet, og Jonas Øglænd bygde en ny stor kornsilo i Vågen.

Den 40 meter høye betongkonstruksjonen består av 10 siloceller. Stilpreget er funksjonalistisk. I 1980 ble en stor bygning med

helautomatisk kraftfôrblanderi bygd inntil siloen. Det svekker opplevelsen av siloens arkitektur og virkning i bybildet fra noen

vinkler, men siloen er fortsatt en kraftfull markør av industriområdet Vågen.

 

Sandnes Brygge/Havnelageret Jonas Øglænd, Havnegata 15
Jonas Øglænds lager nr. 5 fra 1938, tegnet av Gustav Helland. Den ene autentisk gjenværende av to havnelagre for Jonas

Øglænd A/S på hver side av Havnegata. Begge relativt lave murbygninger i en samstemt utpreget funksjonalistisk stil, med

karakteristiske avrundede hjørner, vindusbånd og flatt/skrått tak. Et unikt miljø preget av 1930-tallets funksjonalisme i dens

mest utpregede arkitekttegnede form. Inngår som et viktig ledd i et større, sammensatt miljø med bevarte bygninger som

synliggjør Øglænd-konsernets historie og dermed viktige sider ved Sandnes næringshistorie.

Effektfullt bygg med rene linjer og enkle former. Foto: Therese Hauger. 

 

Havneområdet i 1966. Foto: Sandnes kommune. 

 

Fogdahuset, Skippergata 5
Fogdahuset er en fredet embetsgård. De eldste delene er trolig fra 1600-tallet, mens dagens synlige hovedform trolig er fra

1700-1730. Tidligere futegard med tingstove og arrest. Fogdahuset skal være bygd 1725 av fogd Oluf Zachariessen. Våningshus

på embetsgård til 1760, våningshus på gård til 1960. Et stort midtgangshus med klassisistisk stilpreg. Dobbelfløyet gatedør med

overlysvindu. Døren er omrammet av kraftig listverk med geometriske utskjæringer i tidlig empirestil.

Distriktene ble styrt av en fogd før framveksten av dagens embetsverk. Foto: Therese Hauger. 

 

Emmanuel Simonsens Villa, Gravarsveien 61
Herskapelig bolighus fra 1890-årene. Et av Sandnes mest iøynefallende sveitserstilhus, bygd ut i etapper fram til 1916. Særlig

rikt på til dels sjeldne snekkerdetaljer. Tilknytningen til potterikongen og rederen Emanuel Simonsen knytter huset til Hanas

industrihistorie og gir anlegget stor verdi identitetsmessig, historisk verdi og arkitektonisk. Det er i dag ingen andre minner

etter denne historien. Uthus i tilknytning, opprinnelig vaskehus og utedo. Del av et sjeldent helhetlig anlegg.  

Helhetlig sveitseranlegg med bolighus og uthus. Foto: Therese Hauger. 

 

Kvartalbyens sentrum
Sandnes ble ladested i 1860 og representerer en typisk norsk by bygd etter datidens byplanidealer, rutenettplanen. Langgata er

ryggraden. Byutviklingen skjøt fart etter at Krossen ble knutepunkt og handelssenter rundt 1870. Tregårdene fra

sveitserstilperioden definerer byens hovedkarakter. Senere perioder gir tidsdybde til bygningsmiljøet. Kvartalene karakteriseres

av hus bygd for bolig og erverv i tett samspill, og gir et variert bilde av handel og industri som byens viktigste næringsveier. Når

vi nå beveger oss inn i Langgata, er vi midt i kvartalbyen.

Illustrasjon: Byantikvaren i Sandnes. 

 

Nygaardshuset, Langgata 8
Fredet empirehus fra ca. 1835. Eneste bygning fra før bydannelsen i Sandnes sentrum. Heimahus bygd ca. 1835 av garver

Bendik Osmundson Nygaard. Flere senere eiere var smeder. Huset har midtgangsplan, symmetrisk fasade, midtark og tofløyet

gatedør med overbygg med søyler og trekantgavl. En fin representant for søylebislaget som er så karakteristisk for Sandnes-

klassisismen. Inngår i et bykvartal med flere godt bevarte eldre hus som er svært viktige for forståelse av flere sider av Sandnes

historie.

Midtgangshus og viktig miljøelement i Langgata. Foto: Therese Hauger. 

 

Lanternen, Aaslaug Aaslands plass, Langgata
Lanternen er en treskulptur, scene og torg, oppført i forbindelse med Kulturby2008. Arkitektkonkurransen, i regi av Norwegian

Wood og Ecobox, ble vunnet av det franske arkitektkontoret AWP og Atelier Oslo. Målet var en miljøvennlig scene som skulle gi

gatemiljøet et løft. Vekten ble lagt på konstruksjon og arkitektonisk form. Bygget består av eikestolper, limtre og glass.

Konstruksjonen skulle gi assosiasjoner til gamle låvebygninger. Det har vært reist spørsmål om flytting, både fordi Lanternen

står i et motsetningsforhold til det historiske byrommet og at opplevelseskvaliteten ville blitt bedre med mer plass rundt selve

bygget.

En moderne hyllest til tradisjon og en slektning av det vestlandske grindbygget. Foto: Therese Hauger. 

 

Sandnes kirke, Kirkegata 10
Sandnes kirke er en nygotisk teglsteinskirke tegnet av arkitekt H. S. Eckhoff i 1882. Eckhoffs kirke er teglsteinsarkitektur med

utpreget nygotisk stilpreg, et typisk stilvalg i tidens historisme. Den er den første monumentale bygningen i Sandnes og fikk

lenge stå nesten aleine i et ellers lite bebygd område.  Murmester var Mortensen fra Stavanger. Teglsteinen ble levert av Ganns

Potteri og Teglverk. Eldre foto viser mønsterlagt skifertak, med dateringen 1910 innlagt på østre takflate.

Trolig byens tidligste signalbygg. Foto: Therese Hauger. 

 

Sandnes Rådhus, Rådhusgata 1
Sandnes fikk nytt rådhus i 2019. Med prosjektet kalt «Felles grunn» vant det tyske arkitekt-firmaet Code of Practice

konkurransen og det prestisjefylte oppdraget. Det ble lagt stor vekt på å sette seg inn i lokal historie og å skape en god

møteplass for demokrati og innbyggerdialog. Sandnes vokser fort, og rådhuset er både signalbygg og monument i

transformasjonsområdet som tidligere var helt dominert av havnevirksomhet, industri og byggevarehandel. Keramikkbyens

stolte historie er ivaretatt i den utvendige fasaden med keramiske kledningspaneler i tegl.

Det nye rådhuset – innovasjon gjennom plassering, form og fargevalg, lokal forankring i valg av teglmaterialet. Foto: Therese Hauger. 

 

Gamlaværket, Langgata/St. Olavs gate 38
Murgård fra 1910. Opprinnelig bolig. Del av byanlegg fra 1890 og tidlig 1900-tallet. Bygd i pusset tegl av smeden Torkel

Svendsen Raugstad. Anlegget besto ved registeringen i 1983 av to sammenbygde bolig/ervervshus mot Langgata og ei smie

lenger inn, begge trehus i sveitserstil bygd rundt 1890. Mot St. Olavs gate tre murhus, stall med uthus og to bolighus, trolig bygd

litt etter 1900. I dag er stall og bolighus mot St. Olavs gate bygd sammen til restaurant som del av Gamlaværket.

Her lever historien til Sannæs Potteri & Teglfabrique videre gjennom godt vertskap.  Foto: Therese Hauger

 

Bevisst bruk av farger på hus og bygningsdetaljer har gitt husene i Langgata et felles løft.  Foto: Therese Hauger

 

Bendixhuset, Langgata 53
Stor hjørnegård i utpreget jugendstil fra 1923. Her lå Sandnes eldste hus, Bendixhuset, i strandstedets dager, før bydannelsen.

Bendix-huset ble erstattet av denne store murgården i 1923. Byggherrer var Rasmus og Marie Gausel som drev sigar- og

tobakkforretning. Huset er i utpreget, men litt tung jugendstil. Karakterisert av avrundede hjørner og svungne arker. Tidstypisk,

men relativ sjelden i Sandnes. Huset har høy grad av opprinnelighet og er et av få som har 1. etasje med gamle

utstillingsvinduer og inngangsdører intakte.

Rendyrket jugend på byens første hustomt etter bydannelsen. Foto: Therese Hauger. 

 

Inngangspartiet til butikken mange Sandnesgauker vil huske fylt med spennende godteri og tobakksvarer.  Foto: Therese Hauger

 

Sandnes Forbruksforening, Langgata 40
Sandnes Forbruksforenings hovedutsalg. Historistisk murgård med endret eksteriør fra 1905. Sandnes Forbruksforening ble

etablert med jern- og metallarbeidere ved Sandnes mekaniske verksted i spissen. Butikken ble i 1951 innredet som

snarkjøpsbutikk, den første på Vestlandet. Gården de overtok var en staselig historistisk murbygning med hjørnetårn og svulstig

barokkutformet ark. Senere er eksteriøret radikalt endret med bl.a. trepanel og fjerning av hjørnespir. Men bygningens

hovedform er intakt, det er mulig å knytte den til perioden. Huset dokumenterer en viktig samfunnsinstitusjon, knyttet til

fellesskapet.

Forbruksforeningene var forløperne for Samvirkelagene. Ideologien var tuftet på rettferdighet og likhet. Foto: Therese Hauger.  

 

Sandnes Forbruksforening i 1935. Foto: Sandnes kommune. 

 

Rådhuset, Høyland (Sandnes) rådhus, Jærveien 33
Høyland rådhus, Sandnes rådhus fra kommunesammenslåingen i 1964, tegnet av arkitektkontoret G. Helland og E. Aarreberg.

Offentlig bygning fra 1961 i modernistisk stil med mange tidstypiske detaljer bevart inne og ute. Tilbygg i teglstein i sør fra 1984

er nettopp revet i forbindelse med at rådhuset ble solgt til Base Property da det nye rådhuset ved havna stod ferdig. Det

opprinnelige rådhuset er utformet som en smal seks etasjers blokk i betong. Av autentiske interiør framheves særlig

inngangshallen med elegant vindeltrapp, trappegang i glassbyggerstein i sør og bystyresalen med vegger av sandblåst stein og

originale teakmøbler. I Sandnes kan vi se tre generasjoner rådhus i sentrum.

Ruten
– byens nye storstue og melkerampe. Hele byrommet ble

transformert med prosjektet kalt «Lysning» vunnet av

arkitektfirmaet Space Group/Superunion og ferdigstilt i

2020. © Therese Hauger
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https://norgesferien.regionstavanger.com/storbyweekend-i-stavanger/

Kortreist storbyweekend-
opplevelse i Stavanger!

https://norgesferien.regionstavanger.com/storbyweekend-i-stavanger/


Kort  avst and mellom gode

sommeropplevelser!

Vet  du hva? Nå har vi fort jent  en fest ! Vi skal fort sat t  ta vare på

hverandre. Vi skal holde avstand når vi må. Men vi skal danse og

feire sommeren samt idig! I år blir det  derfor sommerfest  i hele

Stavanger-regionen. Finn dit t  dansegulv høyt  over f jorden, på

toppen av bølgene, eller blant  lokale råvarer på restaurant . Dans

deg glad eller syng høyt  fra sykkelsetet . Her kan du lære dansen

og se hvordan du kan dele festen med f lere. La oss spre glede –

ikke smit te.

Planlegg turen din

Hva har du lyst  å g jøre? Hva vil duHva har du lyst  å g jøre? Hva vil du

smake? Hvor vil du sove?smake? Hvor vil du sove?

Akt ivitet

Natur Kultur Mat Shopping Hva skjer?

Overnat t ing

Hotel B&B Bo på gård Bo på fyr Camping Hyt te

Vandrerhjem Historisk Hengekøye

Kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med?Hva kan vi hjelpe deg med?

Turist informasjon 

Sandnes

Vågsgata 22

+47 51 85 92 00

e-post

Turist informasjon 

Stavanger

St randkaien 61

+47 51 85 92 00

e-post

Finn lokalt  t urist kontor

Vår personvernerklæring

 

Velkommen t i lVelkommen t i l

sommer f est , versjonsommer f est , ver sjon

2021!2021!

Denne sommeren blir det  dansegulv

i hele Stavanger-regionen. Bli med,

du også!

På event yr  i  øyr iketPå event yr  i  øyr iket

I Stavangers eget  øyrike kan du

bolt re deg i historie, kultur og natur.

M at f at et  St avanger-M at f at et  St avanger-

reg ionenreg ionen

Smaken er delt , men i denne

regionen deler vi helst  på

matgleden. God appet it t !

Kvit søy  – per len iKv i t søy  – per len i

havgapethavgapet

Smaken av det  gode liv blant  365

holmer og skjær.

Bar nas SuperpakkeBar nas Superpakke

Lek som en konge, oppdag dype

hemmeligheter og sov på eventyrlig

hotell – i Barnas Rogaland.

Rund t ur  Sandnes –Rund t ur  Sandnes –

SirdalSirdal

Få med deg det  beste fra by og f jell

på denne rundturen!

Flor  &  Fjære – verdensFlor  &  Fjære – verdens

nord l igst e palmeøynord l igst e palmeøy

Et  syn for øyet  og en smak av

paradis på verdens nordligste

palmeøy.

St orbyw eekend  iSt orbyw eekend  i

St avangerSt avanger

Arne Hjeltnes har sine Stavanger-

favorit tar (og han har ikkje tenkt  å

halda dei for seg sjølv!).

Sur f ing  påSur f ing  på

Jær st rendeneJær st rendene

Norges beste surfeforhold på

landets lengste sandst render – kan

det  bli bedre?

M agma UN ESCOM agma UN ESCO

Global GeoparkGlobal Geopark

Gå på månen, få klat repuls eller nyt

det  langsomme livet  i historisk sus

og hus.

Turk jempene K jerag  ogTurk jempene K jerag  og

Preikest o lenPreikest o len

Opplev ikoniske Trollpikken, Kjerag,

Preikestolen, Langfossen og

Himakånå!

Kunst  i  lysetKunst  i  lyset

Ut  i gatene, inn i lyset  – og innta

kultur og kunst  i Stavanger.

Opp lev  7 mi lOpp lev  7 mi l

Jær st renderJær st render

Bolt re deg i åpne landskap og

skjulte perler langs et  sju mil langt

st randområde.

Coast eer ing , kajakk t ur,Coast eer ing , kajakk t ur,

SUP og  f isk ingSUP og  f isk ing

Klar for eventyr ved kysten? Hopp i

det ! Akt iviteter, lek og ut forskning

både under og over vannflaten.

Reis g røntReis g rønt

Kom som du er, bli så lenge du vil

og legg mye igjen – utenom

miljøavt rykk.

Ut st ein K lost er  ogUt st ein K lost er  og

FjøløyFjøløy

Finn ro, innsikt  og utsikt  i historiske

omgivelser ved havgapet , en

halvt ime fra Stavanger.

Flør l i  4444 iFlør l i  4444 i

Lysef jordenLysef jorden

Når en vegløs fjordgrend med

verdens lengste t ret rapp er akkurat

det  du t renger.

St avanger  hele åretSt avanger  hele året

Nei, du t renger ikke være født  i

Stavanger-regionen for å kunne

set te pris på opplevelser og

omgivelser.

Norgesferien i

Stavanger-regionen

https://norgesferien.regionstavanger.com

https://norgesferien.regionstavanger.com/












Attraksjonskraften til Sandnes

- natur-, kultur- og matopplevelser i en stor friluftslivkommune



Hva gjør vi i 2021?
• 5 nye filmer med familieopplevelser i Sandnes

• Kampanjeside med 9 14 temaartikler

• 27 60 aktører på topp i tre kategorier

• Nytt - kommer: Vi lager faner for årstider/tema ref. 
«sommer», «høst», etc. 

• Henvisning til regionstavanger.com for flere opplevelser 
og tilbud

= Totalt 101 FLERE opplevelser per 23. juni  28. mai ☺

• Gjenbruk fra 2020: 1 hovedfilm og 5 tematiserte 10-
15 sekunders filmer opplevelsesaktører i Sandnes

• Sosiale medier inspirasjon og salg
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• Forberedte gjester er verdifulle og 
fornøyde gjester

• Et verktøy for bærekraftig utvikling 
og økt verdiskaping.





Ny strategi for 
arrangements-
turisme:
Arrangementer brukes 
effektivt som verktøy og 
investering for å oppnå  
langt større 
samfunnsmessige mål!

Arrangementsstrategi 2021- 2030 
 
Region Stavanger NORWAY

Foto: Sandnes IL/Nanco Hoogstad 





Hva skjer på bærekraft 
hos aktørene våre i 
Stavanger-regionen? 

• Sertifiseringer

• Jobbe med å få ned matsvinn

• Pakke opplevelser – natur og 
mat, kultur og mat –
næringsaktørene bruker 
området

• Flere som vil starte med 
opplevelser, ta folk på tur, bruke 
lokale råvarer

• Forsterke produktene som 
allerede finnes



Nyheter 2017
- Opplevelser og 
guidede turer



Pakkettering

25.02.2021, 11:27Jærruta med El- sykkel -  Travel & Event  -  Travel & Event

Side 1 av 2ht tps://www.t ravelevent .no/jaerruta/

1519028518127968

 (https://www.travelevent.no)

Hjem (https://www.travelevent.no/) » Jærruta med El-sykkel

Jærruta med El-sykkel
 

 

 

 

 

 

 

Frister det å komme t il dekket  bord?

For å gjøre det enklest og rimeligst for dere t ilbys komplette pakker med overnatt ing,

mat og leiesykkel. Rett  og slet t  alt  du trenger for å få en uforglemmelig tur på Jæren.

14 mil på koselege veier i åpnet landskap. Jærruta er en sykkeltur som passer for alle, og går

på ei blanding av sykkelsti og lite tra! kkerte veier. Ruta går fra Sola til Eigersund gjennom

kommunene Klepp, Time og Hå.

Sykkelpakkene består av en til tre overnatting er et ypperlig alternativ også for større

grupper, da man ! nt kan justere sykkeldistansene utifra hvor langt den enkelte vil sykle.

Klikk HER for Ruter og etapper (http:/ /www.jaerruta.no/ rute-og-etappar/ )

Tur 1 Dagstur                                                                  Kr. 1 590,- pr. person

Tur 2 Jæren med en overnatting                                Kr. 2 295,- pr person

Tur 3 Jæren med to overnattinger                              Kr. 3 650,- pr person

Tur 4 Jæren rundt med med tre overnattinger        Kr. 5 250,- pr person.

Tillegg for enkeltrom pr døgn kr. 390,-

Turene inkluderer:

El-sykkel med hjelm og veske

Matpakke(er) med drikke

2 retters middag(er)

Overnatting i dbl. rom med frokost (gjelder ikke dagsturen)

Egen App

Egne pris (redusert)  om du ønsker å sykle med egen sykkel. 

Turene passer fra 14 år og oppover

Bestilling på mail til: arild@travelevent.no (mailto:arild@travelevent.no) /tlf 900 10 590

For grupper over 10 personer ta kontakt for gruppepriser.

(https://www.travelevent.no/wp-

login.php?

redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.travelevent.no%2Fjaerruta%2F)

• Sette sammen opplevelser/ aktørene

• Online booking! Kjempeviktig å være 
tilgjengelig

• Eksempel: Jærruta 

• 1000 pakker solgt i 2020



Investeringer: 
Eksempler: Rødne Fjord Cruise - etours Ryfylke



Hva skjer på bærekraft hos medlemskommunene i 
Region Stavanger? FORVALTNINGEN

• Planarbeid hvor reiseliv er inkludert

• Reiselivsstrategier

• Reguleringsplaner

• Næringsutvikling

• Smartby-prosjekter

• Klima- og miljøplaner blir vektlagt ovenfor aktører som tildeles midler

• Virkemidler til utvikling av attraksjonskraft for reisemålet

• Midler til utviklingsselskaper som Lysefjorden Utvikling og Magma Unesco 
Global Geopark

• Travel like the local – sømløs booking av kollektivtransport





Tilbakemeldinger og innspill



Visit Region Stavanger anno november 2021



Alle filmene til Ut i Sandnes -

https://www.youtube.com/watch?v=f1A6YbOjabQ&list=PLk6FwpvHx4pTsnX6CnsEnoRWpt5kUhrBI

