Disse kommer også:
Monty Karlan - Entusiast
Pål Kvamme - Forfatter av bilboken Troll
Tor Ivar Volla - Journalist Norsk motorveteran
Glenn Pedersen - Seniorrådgiver IF Forsikiring

STRAAND
BILTREFF
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1. - 3. mai 2020
Bli med på vårens spennede biltreff på
Straand Hotel . I samarbeid med Z- museum ,
Vest-Telemark Motorhistorisk Klubb og VestTelemark AMCAR klubb legger vi vekt på gode
kjøreopplevelser, visning av bilmodeller,
sikker kjøring, miniforedrag og hyggelig
sosialt samvær.

Vårt mål er å være en møtearena
for klubber, forhandlerere,
bilentusiaster og hverdagsbilister.

Vi inviterer veteranbiler, nye biler,
sportsbiler, street cars, leverandører av
rekvisita og deler og alle andre
bilentusiaster hjertelig velkommen
til vårmønstring i Vrådal!
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PROGRAM

Priser overnatting
STRAAND BILWEEKEND

Fredag 1. mai

Ankomst i løpet av dagen hvor biler parkeres på anviste plasser.
Afterdrive i Vrådalssalen med mingling og utstilling av et flott utvalg av
historiske kjøretøy og sportsbiler.
Stands fra aktuelle leverandører og samarbeidspartnere.
Velkommen til faglig innhold og underholdning i Vrådalssalen.
Middag i restauranten, og hyggelig sosialt samvær i våre koselige
salonger på hotellet.

Oppgi promokode: Biltreff 2020 ved bestilling

Lørdag 2. mai
Frokost
Påmelding til kjørelister til tur over fjellvegen mellom Fjone og Fyresdal, ca 40
km
Flying start - kjøring på flystripa i Fyresdal.
Roadcruising langs vannet - kortesje til Z-museum i Treungen via Fjone
Lunsj på Straand Hotel, på vår store terrasse og inne i restauranten
Bilprat, mingling og besiktelse av utstilte og parkerte biler utover dagen med
hyggelig musikk og servering på plassen
Markedsplass for utstillere, forhandlere og delemarked.
Afterdrive i Vrådalssalen for mingling og utstilling av et flott utvalg av historiske
kjøretøy og sportsbiler. Stands fra aktuelle leverandører og
samarbeidspartnere.
Offisiell åpning av arrangementet med faglig innhold og underholdning i
Vrådalssalen
Middag i restauranten og hyggelig sosialt samvær i de flotte salongene på
hotellet.

Enkeltrom Kr:
1. 190 ,- pr. døgn
Dobbeltrom Kr:
1. 390 ,- pr. døgn
Prisene inkluderer frokost

For bestilling ring:
35 06 90 00 eller e-post
salg@straand.no

Søndag 3. mai

Frokost
Klargjøring, oppsummering og hjemreise.
Sogneprest Møyfrid Lunde inviterer til "bilgudstjeneste i Kviteseid
gamle kirke. (Steinkirke fra 1916).

HJERTELIG
Program VELKOMMEN!

Priser for stand:
Inne: kr 2 000 ,Ute: Kr 1 000 ,Både ute og inne kr 2 500 ,-

