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AURDAL FJORDCAMPING  |  26.-28. AUGUST  |  2022  

 
 PRIS 

Kuvertpris for middag 

er kr 200,- for barn 

under 12 år og kr 400,- 

for voksen. 

Se priser for 

overnatting på neste 

side. 

 
   

 

PÅMELDING 

Siste påmeldingsfrist er 

1. august. 

Merk at påmeldingen 

er økonomisk 

bindende. 

 

VI ØNSKER DERE HJERTELIG VELKOMMEN 

TIL ÅRETS WESTIEHELG I VALDRES 
         

 

Vi håper å få en flott helg 

sammen i år også – dette blir 

høstens vakreste eventyr for 

Westier og mye hygge for oss 

tobente. 

I år er vi tilbake til «gamle» trakter 

på Aurdal Fjordcamping. Siden 

tureterrenget rundt campingen er 

litt begrenset, legger vi opp til en 

fjelltur en liten kjøretur unna. Vi er 

lovet lett terreng, høyfjell og utsikt 

av tursjefen. 

Middag lørdag kveld er i 

Kjedlarstogo med koldtbord fra 

Valdres Mathus. Etterpå blir det 

kaker/kaffe. Dere tar selv med det 

dere ønsker å drikke. 

Vi har reservert et antall hytter / 

leiligheter på campingen. Store 

hytter/leiligheter har kjøkken/bad. 

Ellers har kroa på campingen 

middagsservering. 

 

STED 

Aurdal Fjordcamping 

og hytter i Aurdal i 

Valdres. 

aurdalcamp.no 
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Oppgitte priser er per døgn. 

Leilighet (nye i 2018) – To soverom; 

dobbeltseng og køyseng. Bad og 

kjøkken/stue m/TV. Kr 1250,- (utvask kr. 

400,-) 

Stor hytte – To soverom; køysenger. Bad 

og kjøkkenkrok/stue m/TV. 6-8 pers.     

Kr 1100,- (utvask kr. 350,-) 

Liten hytte – Enkel standard uten bad. 4 

pers. Kr 700,- (utvask kr 250,-) 

Campingvogn/bobil – Med strøm kr 

330,- / uten strøm kr 280,-                        
Vi er lovet at plasser blir reservert samlet dersom 

campingen får oversikt innen fristen. 

 

Vi ser fram til å treffe dere med Westie i 

vakre Valdres! 

Beste hilsen styret i 

NTKs Rasegruppe for WHWT 

 

  

PÅMELDING / BETALING 
 

    

 

Bindende påmelding av overnatting og 

middag gjøres til: 

Liv Kristoffersen 

liv.kristoffersen@online.no 

tlf 952 47 158 

 

Middagen betales til Rasegruppens konto 

1503.17.00830 senest innen påmeldinsfristen     

1. august. Merk betalingen med middag 

Valdres, navn og antall personer. 

 

Betaling for hytte/leilighet/vognplass gjøres 

direkte til campingplassen ved innsjekk. 
 


