Velkommen til
Vårtreff

Haugesund og Ryvarden
Kulturfyr 4.–6. juni 2021

Vi vil ønske alle medlemmene våre velkommen til årets vårtreff 2021. Turen går til Haugesund og omegn.
Fredag vil det bli en enkel bespisning ute, event pizza eller hva hver enkelt ønsker.
De fleste vil komme ut på ettermiddag/kvelden.
Lørdag blir en spennende dag som vi gleder oss til.
Vi vil legge turen ut til Ryvarden Kulturfyr. Vi går på en bred og gruset sti fra
Mølstrevåg. Turen ut tar ca 30 minutter å gå, om du ikke må stoppe opp både titt og
ofte for å nyte naturen og havutsikten (det er mulig å ta bil ut for de som ønsker det).
Det er nemlig ikke mulig å besøke Ryvarden Kulturfyr uten å kjenne hvordan
naturkreftene påvirker både kropp og sjel.
Neset fyret ligg på, strekker seg ut i havet - som for å bære deg lengst mulig
ut i den storslåtte opplevelsen av møtet mellom hav og himmel.
På veien ut til fyret passerer vi minnesmerket over de omkomne
etter Sleipner ulykken i 1999.
Adopterte dekker opplegget på Ryvarden fyr samt lunsjen.
Drikke bestilles av hver enkelt.

Monument reist til minne
om Sleipnerulykka

Lørdags kveld er vi invitert hjem til Hans og Solveig. Der vil det bli servert koldtbord.
Vi samkjører for de som ikke har egen bil. Pga serveringen på lørdagskvelden, ønsker vi påmelding.

Hvordan kommer jeg meg dit?

SAS og Norwegian flyr til Haugesund
Kystbussen stopper både i nærheten av Ryvarden og boligen til Hans og Solveig.
Kystbussen; Buss Bergen, Haugesund, Stavanger (nor-way.no)

Overnatting blir på
Clarion Collection Amanda

Påmeldingsfrist 13.05.2021.
Avbestilling etter 15.05.2021 må gjøres
av den enkelte direkte til hotellet.

Pris 890,- pr døgn enkeltrom
Pris 1090,- pr døgn dbl.rom

Påmelding her

Dette inkluderer frokost, noe søtt å bite i fra kl 1500-1800
og kveldsmat fra kl 1800-2000.
Det er mulig å reservere parkeringsplass for kr 200,- per døgn.
Offentlig parkering i nærheten.

Vi gleder oss til en hyggelig helg og
ønsker dere hjertelig velkommen til treff.
Hilsen styret

Smedasundet 93, 5501 Haugsund

Vi må dessverre ha forbehold om avlysning pga Covid-19

