Kongsberg, 11. juni 2020

4. - 6. september 2020
Opprettet 11. juni 2020

HØSTTUR 2020
Koronapandemien satte en stopper for sommerturen til Stavanger. Den er utsatt ett år.
Under kjøremøtet mandag 8. juni, lurte «baker’n» med flere på om vi ikke skulle tenke på en høsttur.
Inspirert av et innslag på TV2 om Bjarne Lerums Bilmuseum i Kaupanger, tok jeg kontakt med museet
i Kaupanger. De svarte at vi var hjertelig velkomne til å besøke museet. Det er ikke så svære museet,
men etter min mening absolutt verd et besøk. Og det er mange andre ting å finne på innerst i
Sognefjorden.
Jeg tok også kontakt med Quality Hotell Sogndal, som hadde kapasitet til å ta imot oss. Jeg reserverte
50 rom.
Sekretær Geir og formann Ronald tente på ideen, så da blir det derfor en tur til Sogndal og
Kaupanger 4. - 6. september.

KJØREBESKRIVELSE
Foreslår av vi kjører i samlet flokk, og at vi samles på Kirketorget fredag klokka 09:00. Kjører innom
By the Way og plukker opp Eikerfolket.
Det er mange veier å velge i, den greieste veien er RV7 opp Hallingdal, videre til Hemsedal og Lærdal
til Kaupanger og Sogndal. Her er en mer detaljert beskrivelse:

Kongsberg – Hokksund:
E134
Hokksund – Vikersund:
Rv35
Vikersund – Krøderen – Noresund:
Fv280
Noresund – Gol:
Rv7
Gol – Hemsedal - Borlaug:
RV52
Borlaug – Karistova:
E16
Karistova – Lærdal – Fodnestunellen – Fodnes fergekai: Rv5
Fodnes fergekai – Mannheller Fergekai
ferge
Mannheller fergekai – Amlatunellen – Sogndal:
Rv5

23 km
25 km
59 km
76 km
79 km
28 km
16 km
7 minutter
18 km

TIL SAMMEN

324 km
1

Vi skal ligge to netter på Quality Hotel Sogndal

Vi har reservert 50 rom på hotellet.
Hvis det er noen som ønsker et oppgradert rom, må man selv ta kontakt med hotellet og betale
tillegget direkte til hotellet. Det samme gjelder allergier.
Middag på hotellet begge dager klokka 19:30

Kontakt
•
•
•

Telefon: +47 57 62 77 00
E-post: q.sogndal@choice.no
Gravensteinsgata 56856 Sogndal , Norge
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sogndal/quality-hotel-sogndal/

BJARNE LERUMS BILMUSEUM
Lørdag skal vi besøke Bjarne Lerums
Bilmuseum
Tidspunkt for omvisning bestemmes
seinere. Det ar avhengig av hvor
mange som ønsker å besøke museet.
Vi må dele oss inn i grupper.
https://www.bjarnelerumbil.no/
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PRIS
Prisen er kr 1.130 pr. person som inkluderer:
•
•
•

2 netter i dobbeltrom på Quality Hotel Sogndal
Frokost lørdag og søndag på hotellet
Omvisning på Bjarne Lerums Bilmuseum

Felles middag fredag og lørdag på hotellet kommer i tillegg. Venter på pris fra hotellet.

Frister:
Påmelding/interesse for turen meldes innen 16. juni til:
Geir Olsen
Mobil 982 51 070
geir.olsen@ebnett.no
Bjørn Wennberg
Mobil 982 59 777
bjorn.wennberg@ebnett.no

Bindende påmelding og innbetaling til 2220.14.13803 innen 1. juli 2020

Det er forutsatt av hver enkelt har reiseforsikring.
MVH

Bjørn Wennberg
bjorn.wennberg@ebnett.no
Mobil 982 59 777
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