
Stavangertur 3-5 september

Da skulle alt være i boks for denne turen.

Kontaktpersoner ifob med reisen:
 Arne Moe 92627020

 Øyvinn Andreassen 92402868

Innkvartering:

Det var problematisk å få alle inn på samme hotell, så vi måtte benytte 2 hoteller.

Hotel 3-5 september (se vedlagt kart)

Veteran klubben dekker hotell oppholdet (regning blir sendt til meg), men den enkelte må selv gjøre opp for sine
minibar/restaurant- regninger ved avreise på søndag.

Best Western Havly Hotell

Svein Thorrud +1
Olav Lurås +1
Karstein Bergtun +1
Trond Glomseth +1
Reidar Nørsterud +1
Erling Engrønningen +1
Arvid Stordalen +1
Roll Risvik +1

Hotellet har ikke egen parkering, man må benytte parkeringshus like ved



Best Western Havly Hotell er et moderne sentrumshotell i Stavanger, og ligger i
kort avstand fra byens rikelige utvalg av butikker og restauranter.

Værelsene har nye senger, behagelige stoler/sofa, stort skrivebord, nye tepper/parkett,
flisebelagte bad, samt flatskjermTV med flere kanaler. Vi har gratis trådløst internett på alle
rom, og hotellet er helt røykfritt. Hotellet har 42 stk gjesterom og 60 stk senger.
Frokost er inkludert i romprisen, og det er alltid kaffe og te tilgjengelig i frokostsalen for våre
gjester. I tillegg er alle rom utstyrt med vannkoker, pulverkaffe og et lite utvalg av te. Vi har
ingen minibar på rommene, men i resepsjonen får du kjøpt mineralvann, snacks og enkelte
hygieneartikler. Hver mandag til onsdag serverer vi gratis suppe og brød i frokostsalen for
våre gjester

Skagen Brygge Hotell

Arne Moe +1
Øyvinn Andreassen +1
Tore Næss +1
Helge Nedremo +1
Viggo Hansen +1

Hotellet har egen parkering

På Skagen Brygge Hotell prøver vi å skape en naturlig og

personlig atmosfære. Vi håper du føler deg hjemme

hos oss, og ikke minst føle deg velkommen tilbake når du reiser.

Midt mellom byens gågater og bølgesus fra Vågen har du et

utmerket utgangspunkt for et hyggelig opphold i Stavanger.

Slik vi ser det skal et hotell først og fremst gi deg en god natts

søvn og en bra start på dagen.

Derfor legger vi vekt på det. Når morgenen kommer står en

frisk og rikholdig frokostbuffet og venter.

Men et godt hotell skal også gi deg muligheten til å slappe

av. Foretrekker du en kopp kaffe eller te med dagens ferske

aviser, finner du begge deler i kaffekroken, døgnet rundt.

Fredag 3-sep

19.00 Vi møtes alle i resepsjonen på Skagen Brygge Hotell og går samlet til Dickens for pizza (H på kartet). Bord
er bestilt til kl 19.30

Pizza dekkes av klubben, drikke dekkes av den enkelte.

Lørdag 4-sep

12:00 Sightseeing til Lysefjorden og Preikestolen.Avreise med
Avgang er fra Skagenkaien like ved Skagen Brygge Hotel.

Den enkelte betaler selv for turen på båten. Jeg har fått honnørbillett for alle kr 280.
Turen varer 3 timer.



19:30 Vi har bestilt bord for ALLE på Sjøhuset Skagen (Ved D på kartet). PS gi beskjed dersom du IKKE ønsker å
være med!

Velkommen til Sjøhuset Skagen!

Dette enestående spisestedet finner du i et sjøhus fra 1770, sentralt og sjarmerende plassert på Skagenkaien
i Stavanger, med utsikt til Vågen og midt i Stavangers mest profilerte turiststrøk. Sjøhuset Skagen tilbyr norsk

og internasjonal meny i en unik atmosfære av salt hav og norsk sjøfartshistorie.

Menyforslag

Meny 1

Skagens Kremede Fiskesuppe
Servert med ferske blåskjell, grønnsaker julienne, fisk og reker

Brød og smør

Indrefilet
Indrefilet av okse, grilles og serveres med sauterte grønnsaker,

fondantpotet og rødvinsjy

Trøffelkake
Vår egen vri på sjokolade. Anrettes med pæresorbèt

Meny 2

Aspargessuppe
Garnert med Tind spekemat og grønn asparges

Steinbit
Bakes i ovn og anrettes med chili- og hvitløkstekte poteter,

grillet grønnsaksspyd og tigersaus

Friske Jordbær
Sesongens jordbær servert med vaniljeis

Pris begge menyer kr 485,- pr person
Søndag 5-sep

Ikke noe felles opplegg.

PS Flor og Fjære er stengt på Søndag.


