HØSTENS VAKRESTE EVENTYR!
Westiehelg i Valdres
31. august – 2. september
Rasegruppens styre har gleden av å ønske dere alle
hjertelig velkommen til en herlig helg i vakre Valdres!
Etter to vellykkede treff i 2016 og 2017 velger vi også i år å legge høstens
Westiehelg til Valdres og Aurdal Fjordcamping & Hytter. Det blir tredje gangen
vi samles her, og vi regner med at det faller i smak for de fleste. Aurdal
Fjordcamping har blitt kåret som vinner av folkets favorittcamp tre år på rad.
Det ligger i nærheten av Fagernes, midt i Sør-Norge, i Aurdal i Valdres. Her er
nydelig terreng, masse å finne på for liten og stor og hytter av en meget god
standard. Vil du bo i bobil eller campingvogn istedenfor hytte kan du velge plass
med eller uten strøm.
Arrangerte aktiviteter er litt væravhengige. Vi var heldige med været i de to
foregående årene, så vi satser på nok en nydelig helg. Av aktiviteter vi har hatt,
kan vi nevne Westierace (med og uten kostyme), minigolf, Quizrun, Westie Photo
Scavenger Hunt, Kahoot! og lotteri. Program for årets treff blir satt opp senere.
Selv om vi har program er det nok av egentid for deg som vil ta det litt piano,
bare slappe av, gå tur i det nydelige terrenget, ta en kaffe i solveggen eller prate
om de fantastiske hundene våre med andre westianere. Felles middag blir det
både fredag og lørdag.

Middagen i år kommer fra Munkekroen som har en meget spennende meny basert
på fortrinnsvis lokale råvarer fra skog, fjell og fjord.
I 2017 ble de kåret til beste serveringsted i Valdres, og nest best i test av flere
hundre serveringsteder i hele Norge.
Vi sender ut PM/program på mail til alle påmeldte 1-2 uker før arrangementet.
Overnatting/priser
Campingvogn/bobil

300,-/døgn med strøm

Campingvogn/bobil

260,-/døgn uten strøm

Hytte enkel standard

3 pers. 475.-

Hytte enkel standard

4 pers. 575,-

Hytte 2 soverom m/køyeseng uten bad

4 pers. 675,-

Hytte høy standard 2 soverom/bad -wc

6 pers. 875,-

Hytte som over, med hems

8 pers. 875,-

Trådløst internett er inkludert i leien.

Merk – Påmelding og bestilling av hytter KAN KUN GJØRES via Rasegruppen!
Alle reservasjoner/påmeldinger gjøres til:
Ann-Mari Johansen, e-post: ann-majo@online.no - tlf. 970 30 420
Påmeldingsfristen er 15. juli - bindende påmelding.
Ikke vent, meld deg/dere på nå, før det blir fullbooket og når hytteutvalget er
størst!

Westiehelgen 2017

Styret ønsker varmt velkommen til en skikkelig Westiehelg
for alle og enhver.
Vi garanterer mye moro og nye bekjentskaper!
Stedet er velegnet for alle, så ta med hele familien på to og
fire bein, og gjør helgen til høstens høydepunkt!

Vi ses i Valdres!

