Priser
Hele turen (4 dager)
Sjåfør i enkeltrom:
Sjåfør i dobbeltrom:
Passasjer i dobbeltrom

NOK 6900
NOK 5750
NOK 4300

2 dager (med overnatting i Bergen
)
Sjåfør i enkeltrom:
NOK 4300
Sjåfør i dobbeltrom:
NOK 3400
Passasjer i dobbeltrom: NOK 285
0

Post Ride

Prisene inkluderer:
• 3 (2) hotellovernattinger med
frokost
• 2 (1) middager (drikke er ikke
inkludert)
• 4 (2) lunsjer
• Bompenger og ferjebilletter
• Bensin på turen (alle må star
te med full tank på
egen bekostning første dag)

30. juni - 3. juli 2019

Et fjell- og fjordeventyr med det beste
Norge kan tilby av natur og kultur

Informasjon og påmelding
For spørsmål angående bookingen eller ytterligere
informasjon om selve turen Post Ride 2019, så finner
du personene som du kan kontakte på hjemmesiden:
oslo.hog.no =>
		

HER OG NÅ =>

			National Rally 2019
For påmelding velg Post Ride 2019 på hjemmesiden
ovenfor, fyll ut skjemaet og send oss et depositum.
Det er et begrenset antall plasser på turen.
På hjemmesiden vil du finne mer utfyllende informasjon om turen etter hvert som det blir tilgjengelig.

Velkommen til en fantastisk tur!

Aurlandsdalen
Gudvangen
Vikafjellet
Sognefjorden
Gaularfjell
Gulen
Bryggen i Bergen
Hardanger
Vøringsfossen
Hardangervidda
Dagalifjell og Numedal
SPONSORING DEALER HARLEY-DAVIDSON OSLO
Strømsveien 266, Alnabru, Oslo +47 22 90 78 00

Den tredje dagen

2019!
Velkommen til Post Ride følelsen
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Den andre dagen
Vi starter fra Balestrand og kjører over Gaularfjellet3
som er en av de nasjonale turistveiene i Norge. Det
vil bli stopp for å beundre utsikten på toppen av
fjellet på et spektakulært utsiktspunkt.
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Deretter fortsetter vi utover Sognefjorden helt ut til
kysten. Vi krysser Sognefjorden igjen med ferje fra
Rysjedalsvika4. Etter å ha krysset fjorden kjører vi
på smale krokete veier gjennom Gulen til Sløvåg hvor
en ny ferje venter på oss.

Den første dagen

Vi starter fra Gol søndag morgen,
fjellandskap over Geiteryggen og og kjører i flott
med majestetisk natur til Aurlandned Aurlandsdalen
inn til Gudvangen1 ved Nærøyfjord. Derfra kjører vi
en som står på
UNESCOs verdensarvliste. Her spis
er vi lunsj på en
ekte? Vikinglandsby.
Fra Gudvangen drar vi opp i høyden
flotte Vikafjellet til Vangsnes. Her igjen og over det
krysser vi Sogne
fjorden med ferje til Dragsvik og dere
til Balestrand2. Overnattingsstedet tter kjøre inn
Kviknes hotell på Balestrand. Hot denne dagen er
fineste historiske hotellene i land ellet er et av de
et og ligger naturskjønt, i fine omgivelser ved Sognefj
orden.
På begynnelsen av 1900 tallet var
favoritthotellene til keiser Wilhelm dette et av
av Tyskland.

Siste del av turen vil gå i nydelig kystlandskap inn
til Bergen. I Bergen bor vi sentralt på Bryggen5
med kort gangavstand til de fleste severdighetene.
Bryggen blir ofte kalt Hansabryggen og står også på
UNESCOs verdensarvliste. Den er et valfartssted for
turister fra hele verden.

Den fjerde dagen
Den siste dagen vil vi kjøre fra Geilo og over Dagalifjell. Vi fortsetter gjennom den vakre Numedalen
til Lampeland10 hvor vi spiser lunsj. Videre vil turen
gå via Kongsberg og Drammen, til Oslo.
Turen avsluttes ved Harley-Davidson Oslo på Alnabru, hvor det blir anledning til å innta noen forfriskninger og handle i butikken for de som har lyst.
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