
Välkommen på efterfrågad Norgeresa 
med traktorer, maskiner och besök i 
Oslo med många sevärdheter!
Datum, 16-19 juli (torsdag-söndag) 2020.

Dag 1 - 16/7 
Start i Simmelsberga 7.30. Vi kör mot Göteborg 
och stannar för lite mat längs vägen (ingår). 
Därefter besöker vi Volvomuseet med person- 
och lastbilar mm i långa rader. Mycket sevärt!
Sedan går färden mot Strömstad och färjan till 
Sandefjord. På båten serveras buffé (ingår). 
När vi kommit i land incheckning på Atlantic 
hotell.

Dag 2 - 17/7 
Efter frukost går resan vidare till storsamlaren, 
entreprenör Frode Abrahamsen som har både stora 
maskiner och en makalös samling av modelltrak-
torer. Vi får bland annat se tunga Cat D-9 bandare 
samt Cat 988 hjullastare. Dessutom ovanliga John 
Deere plus MF stordragare.
Vid middagstid stannar vi till i Sandefjord för 
lunchpaus på egen hand. 
På eftermiddagen besök hos Norsk Motorhistorisk 
Museum i Stokke. Där finns minst 200 traktorer, 
maskiner samt 100-tals stationära motorer. Med-
lemmar i klubben brukar köra runt området och 
visa upp sina rariteter. Bara ett stenkast bort har 
Ståle Bertelsen en samling med cirka 80 traktorer 
mm.
De som föredrar att shoppa eller promenera i trev-
liga Sandefjord får dagen till eget förfogande. På 
kvällen serveras middag på hotellet (ingår).



Dag 3 - 18/7 
Nu kör vi mot Oslo och gör ett stopp hos 
Marit och Björn Kvaerner i Asker. Björn har 
fyra olika topprenoverade Svedala krypkedje-
traktorer samt fina Countytraktorer.
I Oslo kör vi rundtur och tittar på olika 
sevärdheter. Sedan ett par timmars egen tid 
för besök på sevärdheter, shopping eller fika. 
Därefter mot Fredrikstad och Scandic City 
hotell där middagen står serverad (ingår).

3 övernattningar i dubbelrum med frukost. Pris 6 975 kr. (Fler än 40 deltagare något billigare).
Enkelrumstillägg 1 140 kr. Måltidsdrycker ingår ej. Reservation för valutaförändringar. 

Anmälan till Stefan Jönsson senast 15/3 2020. Tel. 0706765540. 
Efter anmälan betalas 500 kr p/p till bg 5356-5057 VMKS.
Skriv namn på inbetalningen. Slutbetalning 15/4 2020.

Arrangör för resan är VisioNi  info@visioni.se 
Modern turistbuss med alla bekvämligheter.

Dag 4 - 19/7 
Åter mot Göteborg och Aeroseum där vi 
tittar på flygplan i länge hemligt jättelikt 
bergrum byggt 1955 vid Säve flygplats. Se 
Flygande Tunnan, Lansen, Draken, Viggen 
samt helikoptrar. Måltid ingår.
Efter några bensträckarpauser landar vi i 
Simmelsberga igen.


