CHCN ÅRSTREFF 2022
Sirdal Høyfjellshotell 12. – 14. august 2022

Classic Honda Club Norway inviterer til Årstreff på Sirdal Høyfjellshotell, ikke så langt i fra Lysebotn.
Hotellet ligger plassert i et flott område med fine kjøreveier. Fine kjøre‐ og turopplevelser til og fra
for alle deltakere.
Vi håper på å se mange medlemmer på treffet og har følgende program:

Påmelding
Påmelding skjer ved bruk av web og det skal fylles ut ett påmeldingsskjema per deltaker.
Har du avtalt å dele rom med andre, så angir du hvem dette er, slik at vi tar hensyn til dette når rom
fordeles. Ønsker du enkeltrom, forsøker vi å tilpasse dette så langt det er mulig i forhold til antall
disponible rom, som er flere enn i 2021. Enkeltrom er noe høyere priset. Ut over det, har vi gleden av
å sette sammen romfordelingen best mulig.
Frist for påmelding: 1. juli
Pakkepris for hele arrangementet er:
Dobbeltom:

kr 2 350,‐ per person

Enkeltrom:

kr 2 700,‐

Deltakeravgift innbetales til konto nr.: 1271.30.75378
Etter 1. juli er alle registrerte og betalte påmeldinger bindende.
Pakkeprisen inkluderer alle måltider og overnatting.
Innkvartering
Innkvartering skjer på hotellet når du kommer, resepsjonen har liste over romfordelingen. Alle rom
har eget bad og dusj. Hotellet har også svømmehall, så ta gjerne med badetøy.
Les mer om stedet her: Hjem ‐ Hotel Sirdal

Program
Fredag 12. august:

Ankomst Sirdal Høyfjellshotell på ettermiddag/kveld
Servering av enkel varm kveldsmat Dette er inkludert i prisen, drikke og
annet betaler du selv.
Hyggelig sosialt samvær.

Lørdag 13. august:

Kl. 10:30 Avreise turkjøring.
Ruten er planlagt ned til Lysebotn. På toppen og før nedkjøringen til Lysebotn
ligger Kjerag cafe, her skal vi spise lunch. Stedet kalles også for Ørneredet.
Du kan se kart nedenfor. De som velger å kjøre mindre sykler, kan kjøre
korteste rute tur og retur som er til Ørneredet. Det er ca. 1 times kjøring hver
vei, og 60 km t/r. Turen helt ned til Lysebotn er på ca. 80 km t/r.
Vi spiser en god lunch på Ørneredet, før vi kjører tilbake til hotellet.
Ved hotellet blir det oppstilling av sykler på standplass og avstemming
flotteste sykler på treffet. Det er tilrettelagt for vaskeplass for de som vil
bruke det. Det er kun sykler som deltar på hele treffet som vurderes.
Egentid, mingling.
Kl. 19:30 Felles middag og premieutdeling. Sosialt samvær utover sommer‐
kvelden.

Søndag 14. august:

Felles frokost.
Avreise i tur og orden.

Spørsmål
Spørsmål som gjelder arrangementet, enten det gjelder påmelding, innkvartering eller annet, rettes
til: Lars Eriksson, e‐post:
Ler@mwg.no Mobil: 907 86 807

Vi gleder oss til å se deg!

Spisesalen

Pub med utgang til uteterrassen

Bålhytta

Stedet har en fin svømmehall, så ta gjerne med badetøy.

Dette er Kjerag Cafe, hvor vi spiser lunch. Stedet kalles også Ørneredet.

Ørneredet i fra innsiden – spektakulær utsikt.

Lørdagsturen går på smale svingete veier, fine får både små og større sykler

Turkart

