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30. september 2. oktober 2022

Bli med på høstens spennende biltreff på
Straand Hotel . Vi legger vekt på gode
kjøreopplevelser, visning av bilmodeller,
sikker kjøring, miniforedrag og hyggelig
sosialt samvær.

Vårt mål er å være en møtearena
for klubber, forhandlere,
bilentusiaster og hverdagsbilister.

Vi inviterer veteranbiler, nye biler,
sportsbiler, street cars, leverandører av
rekvisita og deler og alle andre
bilentusiaster hjertelig velkommen
til høstmønstring i Vrådal!

Priser overnatting
Oppgi promokode
Biltreff 2022 ved
bestilling
Enkeltrom: Kr 1 450 ,- pr døgn
Dobbeltrom; Kr 1 865 ,- pr døgn
Prisene inkluderer frokost

Booking ring tlf
35069000 eller e-post
salg@straand.no

Hasdal Racing
Team Tyggegummi
Volvoen fra Rådebank
Eleanor fra Gone in 60 seconds
Lancia Kappa fra 1919
Nissan Skyline R34 GTR
Henry Harrfeldt - Mc Laren Spider 720 S
Delorean - Tilbake til fremtiden bil
Replica fra Fast & Furious filmen
Volvo SC 62 Cabriolet 1981
Lamborghini Huracan Performante
Ford GT 40
Vidar Haugen med sin selvbygde Ford A
Speedster
Cato Bakke med sin selvbygde Shelby Cobra
med flere....

Torodd Overåsberget fra
Wunderland serien på TV 2

Benny fra Broom
Norwegian Car Girls
Norsk Motorveteran
Bilnorge.no

Bilpleiekongen

PROGRAM
Fredag 30. september
Ankomst i løpet av dagen hvor biler parkeres på
anviste plasser.
Utstilling og mingling av et flott utvalg av
historiske kjøretøy og sportsbiler.
Stands fra aktuelle leverandører og
samarbeidspartnere.
Velkommen til afterdrive og bilprat i
Vrådalssalen bestående av et panel
bilentusiaster . Offisiell åpning av Straand
Bilfinale.
Middag i restauranten, og hyggelig sosialt
samvær i våre koselige salonger på hotellet.

Søndag 2. oktober
Frokost
Klargjøring og hjemreise.

Lørdag 1. oktober
Frokost
Påmelding til kjørelister til tur over fjellvegen
mellom Fjone og Fyresdal, ca 40 km
Flying start - kjøring på flystripa i Fyresdal.
Lunsj på Straand Hotel, på vår store terrasse
og inne i restauranten
Bilprat, mingling og besiktelse av utstilte og
parkerte biler utover dagen med hyggelig
musikk og servering på plassen
Markedsplass for utstillere, forhandlere og
delemarked.
Afterdrive og bilprat i Vrådalssalen for
mingling og utstilling av et flott utvalg av
historiske kjøretøy og sportsbiler. Stands fra
aktuelle leverandører og samarbeidspartnere.
Middag i restauranten og hyggelig sosialt
samvær i de flotte salongene på hotellet.

