
Da skal vi på rally i Vestfold 
16-18 August 2019



https://www.facebook.com/events/185628345702685/?ti=icl

Det er her vi skal bo under oppholdet.



Hotellet er bygget midt på attenhundretallet og har huset 
mange prominente gjester inkludert vår  kongefamilie.





• Selvsagt er den røde løperen på plass når vi kommer 



Hjemmekoselig resepsjon

og resepsjonister som vet å 

ta godt vare på sine gjester



• Hvem som får dette rommet vet vi ikke, men påmelding til Rally 
Stavern gir muligheter.



• Kanskje ikke helt feil å våkne opp her heller. 



• Det er vakkert i Stavern og det blir tid til spasertur i 
denne lille sommerbyen.



Sjekte kanalen i Stavern.



• Tollbodkaien med hotel Wassilioff i bakgrunn.







Inne på 

Fredriksvern.





Minnehallen for Norske sjøfolk som mistet livet

i første og andre verdenskrig.


Det er navngitt 1.500 båter og 8.000 personer. 



Dette er indre havnebasseng i Stavern.

Bilde er tatt en tidlig morgen i august 2018.

På dagtid er denne bryggen stinn av folk.

Vi skal ligge rett i mot denne bryggen med 


M/Y Jacqueline.






Dette er M/Y Jacqueline. Oppkalt etter en tidligere 
førstedame i USA som har vært ombord i båten 


sammen med sin Greske reder.



Tidligere eier

av M/Y Jacqueline.


Skipsreder 

Anders Jahre.





Blir vi mange vil disse to båtene frakte oss i tillegg 

til M/Y Jacqueline .



Det er hit vi skal med M/Y 
Jacqueline.


Vakre Svenner Fyr en halv 
time fra Stavern.



Her skal vi ha lunch i Fyret’s sjarmerende naust

på lørdagen. Ta med sko som er egnet for området.



Går du opp mot fyrtårnet er det dette du ser,

og det er mulig å komme helt opp i tårnet





MY Jacqueline tar oss tilbake til Stavern 

for årsmøte og gallamiddag.



Vi har planer om å besøke Fritzøehus.

Dette blir på lørdag eller søndag formiddag.



Helt fantastisk eiendom dette på nesten 2.300 kvadratmeter 
grunnflate. Inneholder 75 rom og 21 rom i underetasje


og en helt fantastisk park på 17.000 kvadratmeter.





Du må melde deg på for

å oppleve dette i


Rally Stavern.



Dette er hvor vi skal

kjøre inn til Fritzøehus.



Vi tar oss tid til noen avstikkere underveis og 
svinger innom Ulleberg gård.





Vi skal en liten tur innom Helgeroa med våre biler. for å 
besøke denne enkelt garasjen.


Hvorfor er denne spennende og får vi plass til alle?

Meld deg på Rally Vestfold så får du vite det!



Dette er Larvikit. Blå perler. Norges Nasjonalbergart. 




Noen år siden dette. Vi skal besøke Klåstad steinbrudd.



Det er her vi skal inn med våre biler og ta klassebilde 
til den Engelske Bulletin. Vi får foredrag om utviklingen 

av Klåstad brudd.



Dette er et helt spektakulært område. 





Vi avslutter søndagen på Gokstad kystlag

med hjemmelaget fiskesuppe i nordre skur.

Motormuseet og Trebåtbyggeriet er åpent


for deltagere.



Det vil være mulig å besøke

vikingskipet Gaia og


en av de tidligste hvalbåtene

i sydisen.


Forlandet er bygget

1928.



Så ønsker  
Bente-Lill og  
 Åge, Rigmor 

og Lars 
 alle en 

behagelig 
hjemreise  

omtrent når 
Klokken 
er 14.00 



Det går ferge fra 
Strømstad til 

Sandefjord og da 
er det 40 km å 

kjøre til Stavern. 
Det går ferge fra 

Hirtshals til Larvik 
som bruker 4.5 

time og da er du 
20 km fra Stavern. 

Også fra 
Kjøbenhavn kan 

du seile til Oslo og 
ha 130 km å kjøre 

til Stavern.



Ønskes flere opplysninger så kontakter du:


Åge Antonsen på E-post, age.ant.rrec.no@gmail.com


Adresse: Høyåsveien 17, 3216 Sandefjord.

Telefon: 975 77 464


For å laste ned påmeldingsskjema, følg

instruksjoner på vår hjemmeside.


Det er foreløpig reservert 30 doble rom

på hotell Wassilioff i Stavern.


Velkommen til RREC Rally i Vestfold. 


mailto:age.ant.rrec.no@gmail.com

