National H.O.G. Rally 2019
Informasjon
Mai 2019
Hei alle!
National H.O.G Rally 2019 rykker stadig nærmere …
Bespisning/aktiviteter:
Husk: Om du bestiller middagsbuffet på Pers Hotell dagen før, eller senest på morgenen før kl. 11:00,
koster det kr. 300,-. Normalpris kr. 390,På hotellet er følgende aktiviteter tilgjengelig: 2 stk. Escape Room, Bowling, Badeland, Shuffleboard
og biljard. Reservasjon og billetter bestilles i resepsjonen på Pers.
Det er mulig å stille ut sykkelen sin – premie for folkets favorittsykkel
Rideouts (fellesturer) på National rally på Gol.
Det vil bli arrangert Rideouts (fellesturer) både fredag og lørdag under treffet på Gol. Påmelding og
betaling skjer i resepsjonen på hotellet under treffet. Fristen for påmelding er kl 0900 den dagen
turen arrangeres.
Rideout (fellestur) fredag 28. juni. Tur til Langedrag naturpark.
Oppmøte utenfor hotellet kl 10:45, avreise kl. 11:00.
Vi ankommer Langedrag ca. kl. 12:15. Fram til kl. 13:00 kan benyttes til fri utforsking av parken og
dyrene. Kl. 13:00 vil det bli servert lunsj (Rømmegrøt m/tilbehør). Kl. 14:00 vil det bli anledning til å
se foring av ulvene og få et lite foredrag om dem.
Avreise fra Langedrag kl. 15:00 – Tilbake på Gol ca. kl. 16:15.
Pris inkl. inngangsbillett og lunsj kr 325,- pr person. Påmelding og betaling i resepsjonen på Pers
innen kl 0900 den 28.6.2019.
Rideout (fellestur) lørdag 29. juni. Tur til stølsfjellet i Vestre Slidre.
Oppmøte utenfor hotellet kl. 10:45 – avreise kl. 11:00.
Turen går over Golsfjellet og langs Strandefjorden før vi tar fatt på stigningene opp til Vaset i Vestre
Slidre, Vi beregner å ankomme her ca. kl. 12:15. Kl. 12:30 vil det bli servert lunsj på Sekskanten kro
på Vaset (Den lokale spesialiteten Majel m/flatbrød og tilbehør, som er en kjøttsuppe med mye godt
i og ligner litt på sodd.
Avreise fra Vaset kl. 14:00 – tilbake på Gol ca. kl. 15:15.
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Pris for lunsj kr 200,- pr person. Påmelding og betaling i resepsjonen på Pers innen kl 09:00 den
29.6.2019.
Post Ride:
Det er fremdeles noen få plasser igjen. Påmelding, priser og informasjon på vår hjemmeside
(www.oslo.hog.no) Siste frist for påmelding er 1. juni 2019
Treff T-shirts:
Du kan nå bestille treff T-shirts på vår hjemmeside. Vi har kun et begrenset antall, modeller og
størrelser for salg på treffet.
Booking:
Det er fremdeles noen få ledige plasser på Pers. For booking og øvrig informasjon henviser vi til
hjemmesiden www.oslo.hog.no
Opplever du utfordringer med bookingen, ta kontakt direkte med Pers hotell på e-post hog@pers.no
Alternative overnattingssteder i nærheten:
Disse har ikke samarbeid med Pers Hotell og all kontakt gjøres direkte med overnattingsstedet.
Treffavgift betales ved ankomst til treffet.
Gol Campingsenter/Apartment AS (3,3 km fra Pers Hotell)
Heradvegen 189, 3550 Gol
Telefon: (+47) 32 07 41 44
E-mail: gol@pluscamp.no
https://golcamp.no/
Åsgardane Gjestegard (5,9 km)
Åsgardane
Tlf: 47 80 59 09
Web: http://www.booking.com/
Personbråten Camping (2,5 km)
Gol sentrum/Rv 7
Tlf: 91 55 14 29 / 90 78 32 73
Mail: bpersonbraten@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/Personbråten-Camping-215466805130863/
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Hesla Gård Pensjonat (1,5 km)
Hemsedalsvegen 23
Tlf: 40 09 29 48
Mail: heslagaardpensjonat@gmail.com
Web: http://www.booking.com
Brekko Camping (5,3 km)
Rotneim
3550 Gol
Tlf: 400 92 948
E-post: post@brekkocamping.no
http://www.brekkocamping.no/
Torpo Gjestegård (11,7 km)
Torpovegen 165
3579 Torpo
Tlf: +47 90 64 30 06
Mail: torpogjestegaard@gmail.com
Web: https://www.torpogjestegaard.com/

