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Velkommen til National Ra

av
r deg velkommen til et
HOG Oslo Chapter ønske
gt
d å møtes på. Vi har val
norges hyggeligste ste
et
ger så godt til rette for
dette stedet fordi det lig
n bo
ka
t
der de som ønsker de
enkelt og rimelig treff
gir
r
hytter, noe som vi tro
sammen i større rom og
ner
sammen med noen ven
mer gøy og samhold. Gå
m.
ero
er hytte med flere sov
og ta et familierom ell
gert og
re treff som vi har arran
Vi har erfart dette i fle
er og
det enkle”. Folk komm
gitt navnet “Tilbake til
ker
sen
treffet et ekstra løft og
forteller oss at det gir
terskelen for å bli med.

Hotellet og stedet

Vi på Pers er veldig sto
Etage”, som er Hallingdlte av vårt utested “Bar 2.
nende lokale med fusjonal’s storstue og et spenrustikk “Lodge-stil”. Ins av nytt og gammelt i en
design er hentet fra ute pirasjonen for interiør og
steder i Aspen, Whistler
Østerrike.
og
Med utgangspunkt i Pe
rs hotell er det kort vei
både aktiviteter og attrak
til
sjoner.

Pers Hotell

Adresse: Sentrumsvegen 72, 3550 Gol
Webside: http://www.pers.no
Facebook: /PersHotell
Telefon: 32 02 30 00

Velkommen til Gol!

Vi på Pers Hotell ser frem til HOG
National Rally
2019! Pers er et tradisjonsrikt priv
ateid opplevelseshotell i hjerte av Hallingdal.
Vi er glade i fart og feststemte gjes
ter, og vi setter stor pris på å kunne ønske HOG
National Rally
velkommen til oss.
Hotellet ligger i sentrum av den trive
lige bygdebyen
Gol, og er ikke noe typisk høyfjell
shotell. Vi er kjent
for god mat, hyggelig betjening og
et bra uteliv..

Store rom og hytter

om med 3, 4, 5 og
Hotellet har mange store familier sammen om.
gå
kan
6 sengerplasser som flere
men om hvert
I pers Lodge kan fem voksne gå same hytter like ved,
flott
og
e
stor
det
er
ligg
rom. I tillegg
ktet.
som er meget populære og ettertra

Postride
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r fjell, langs fjorder, i ha
Årets Postride vil gå ove
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by
re
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t meste og det beste No
sagt vil vi vise fram de
e MC-veier.
tilby, og alt på nydelig
etter 2.
r, men du kan hoppe av
Turen vil gå over 4 dage
så til
n,
rge
Be
til
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Ruten er fra Gol til Ba
på det
bli
vil
e
en
lo. Overnatting
Os
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Ge
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ilo
Ge
Hotell
l i Balestrand, På First
historiske Kviknes hotel
mulig å
er
t
De
.
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et hotell på Ge
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og
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i
en
ygg
Br
enhånd.
rgen og fortsette på eg
«hoppe av» turen i Be

Rideout

Fredag og lørdag er de
norsk landskap på finet lagt opp til kjøring i flott
fjelloverganger og naturmotorsykkelveier på fine
skjønne daler.

Mange aktiviteter

Hotellet har foruten Tropicana Badeland, egen
bowlinghall, shuffleboard, Erik’s Grill & Sportsbar, og en moderne konferanseavdeling.
Hotellet’s trivelige buffet-restaurant er fylt med
kulinariske fristelser.
Her finner du både kortreist mat og eksotiske
godbiter.

Booking
Lenken til bookingen finner du på
vår webside

https://oslo.hog.no
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