INNBYDELSE TIL

VED RADISSON BLU HOTEL HAUGESUND 16.-18. AUGUST 2019
Årets WCN blir i Haugesund.
Treffavgift: 300,- pr person (uavhengig av hotell eller ikke)
Priser overnatting:
1200,- pr pers. i dobbeltrom. Enkeltromspris er 1500,Prisene inkluderer middag fredag kveld, frokost og middag lørdag samt frokost søndag.
bor du i van, bobil e.l. er prisen for disste måltid 700,Program ligger vedlagt. Merk det kan bli endringer i programmet.
Påmelding til AMCAR Karmsund v/Rolf Vestvik r-vestvi@online.no
Spørsmål kan rettes til Rolf Vestvik på tlf: 41141003
ARRANGØR: AMCAR Karmsund

PROGRAM

Fredag
kl.15.00
kl.16.45

kl.20.00

Lørdag

RADISSON BLU HOTEL HAUGESUND
Vi ankommer Radisson Blu Hotell i Haugesund og sjekker inn.
De som har lyst, kjører samlet bort til Årabrot Gokart-bane og
ser på / deltar på Autoslalom.
(kl.17-20) påmelding til autoslalom 600kr per pers. Min 15 deltakere.
meld deg på til: vestvik@dpgruppen.no
Samling på hotellet. Blir det fint vær, settes det opp digert partytelt i hagen
og det blir grilling!
Hvis ikke, blir det variert buffet inne i restauranten med kalde og varme retter, dessert og
kaffe. Fokus på lokale råvarer med høy kvalitet! Dette er inkl. i rompris.
Mulighet å kjøpe noe godt i glasset!

kl. 07.00-11.00 Frokost serveres rett innenfor Resepsjonen. Dette er inkl. i rompris.
ca. kl.11.00
Rebusløp / cruising som ender opp nær Haugesund Sentrum.

Det er mye aktivitet nede i Sentrum som vi skal sjekke ut hver for oss:
Havnedager med veteranbåter, jekter, kuttere, skøyter, sildeseilere og passasjerbåter.
Verdens lengste sildabord (gratis). Båtmotorutstilling, Veteranlastebiler osv.osv.
ca 12.00
Lunsj i sentrum
ca. kl.14.30
Vi cruiser tilbake til hotellet og ser på bilbedømmingen.
kl.15.30
Samling utenfor hotellet med bilbedømming av hobbybilene. Nå er baren åpen ;-)
kl.18.00-19.00 Foredrag i møterom 2.etg. med Arne A. Bakkevig fra SFOOR. Tema: Import og ombygging
av bil/MC.
kl.20.00
I kveld blir det 3-retters festmiddag og kaffe. Fokus på lokale råvarer med høy kvalitet!
Mulighet å kjøpe noe godt i glasset! Premieutdeling i
løpet av middagen. Dette er inkl. i rompris.
Søndag
kl.07.00-11.00 Frokost serveres rett innenfor Resepsjonen. Dette er inkl. i rompris.
kl.12.00
Vi sjekker ut av hotellet etter en laaang frokost og kjører hjemover

Takk for at du deltok og vel hjem!
https://www.radissonblu.com/en/hotel-haugesund

ARRANGØR: AMCAR Karmsund

