Gothenburg Chapter

SWEDEN

Hallandsrallyt 2016 årets (näst) största händelse.
Efter en trevlig resa till Vrådal i Norge kommer årets
färd att gå till Sölvgården (Rysstad) som har många
fina mc vägar , gynnsam kurs ger billigt resande.
http://solvgarden.no/norsk/
https://www.facebook.com/solvgarden/

MC touring - opplevingar og attraksjonar i
Setesdal
Sølvgarden ligg i idylliske Setesdal blant fossar og fjell. Her kan du slappe av i rolege
omgjevnader, nyte flott natur, oppleve kultur og tradisjonar. Vi ligg i sentrum av tettstaden
Rysstad, rett ved elva Otra, og vi er det perfekte utgangspunkt for dagsturer på Mc. Hotellet er
klassifisert av RBL til 4 stjerner, og camping er klassifisert til 5 stjerner.
Vi ønskjer å tilretteleggje for opphaldet ditt her hos oss, og kan tilby mcklosser, parkering i
garasje og tørkerom med låsbare celler.

Hos oss finn du eit vidt tilbod av opplevingar, forslag til turar, attraksjonar i Setesdal
innenfor 1 - 2 times kjøretur. Vi har også laga eit eige kart med spennande vegar og
attraksjonar for lengre turar.
Vi ligger midt i knutepunktet mellom nord - sør og øst - vest. Med korte avtstander til mange
vegar som egner seg særdeles godt for mcturar. ca. 2 timer fra Stavanger og Kristiansand,
ca. 1 time fra Hovden og Evje, og 1,5 time til Lysefjorden og Telemark.
Prekestolen og Kjerag i Lysefjorden, Telemarkskanalen i Telemark, gamle vegar på Haukelid
...23 mai kl 12:00 åpnes Brokke Suleskarsvegen mellom Setesdal og Lysefjorden som er
fantastisk flott tur.
Anbefalte dagsturer. Brokke-Suleskarvegen- Lysefjorden, Valle-Dalen, RV 9 Setesdal,
Haukelifjell og med mange gamle, smale trasèar som er ypparlege for turkjøring på MC. Alt
saman innanfor avstandar som eigner seg for dagsturar. Bjoren på Byglansfjord er å
anbefale. Og på ein time er du over i Sirdal eller i Telemark. Ein tur til Lysebotn, kanskje i
kombinasjon med fottur til Kjerag. Ein tur til Kjeragbolten er ei stor oppleving for dei fleste.
For "Aventbike" har vi mange flotte grusveier i området. Rygnestadloftet og Tveitetunet er
begge flotte tun fra gamle tider som er vel verd eit besøk. Spør oss etter kartbeskrivelse eller
skriv ut pdf-fil frå sida vår. Filmsnutt fra suleskarvegen. Nytt Mc kart får du kjøpt her.

NÄR
Vi träffas kl 09.00 2016-08-26 i Strömstad för att ta färjan som går 10.00
över till Sandefjord vi anländer således 12,30. Sedan är det 29,5 mil
(4 tim 10 min) till Ryssstad. Total körning från Göteborg blir då c:a
18+30 mil = 48 mil
https://www.colorline.se/
VAR
Vi tar där in på Sølvgarden Hotell & Feriesenter i Rysstad. Vi bor där två
nätter och där ingår 2 frukost och 2 middagar.
Hotellets bekvämligheter kan ni se på hemsidan, bar och bad mm.
http://solvgarden.no/norsk/

Utflykter
På lördag åker vi runt i området. Vi har ej lagt upp någon tur än men det
är fritt fram för förslag. Turerna lägges upp av våra Roadcaptains SvenOlof och Bengt.
Hemfärd
På söndag efter frukost tar vi en annan väg ner mot Sandefjord så vi är
framme vid färjeavgången som går kl 13:30 alt 17:00 vi anländer då till
Strömstad och sedan är det hemfärd till respektive bostadsort.
Bokning
Vi har preliminärt bokat 10 dubbelrum . I priset ingår resa med båt ToR
boende på hotell med inkl två frukost och två middag. Först till kvarn
gäller. Anmälan = betalning – senast den 7 juni på bg 5006-9418 samt ett
telefonsamtal eller mail till Stellan eller Bengt hur många som kommer.
Det är helt ok och anmäla sig innan för vi bokar upp rummen så fort som
möjligt och betala sedan 7 juni.
Pris för två personer inkl mc båtresa samt två hotellnätter i dubbelrum blir
då 5700 kr/per par. En person i delat dubbelrum 2900kr/pp

Göteborg aug 2016
Activity genom Stellan & Dennis
samt Bengt
Telefon Stellan 0705909100
Telefon Dennis 0705282416
Telefon Bengt 0705239400

