
Sommertreff Fredrikstad 
29.juni-1.juli 2018

Fredrikstad feirer i år 2017 450 årsjubileum, og ble også i år 
kåret til Norges triveligste by. I 2018 feirer Norsk Fiat Register 

35 år i samme by.

Overnatting Victoria Hotel – tlf. +47 69 38 58 00

Dobbeltrom Kr. 1295.-
Enkeltrom    Kr.  895.-
www.hotelvictoria.no

Overnatting Hotel Fredrikstad –tlf.+ 47 69 30 05 00

Dobbeltrom  Kr. 1095,.
Enkeltrom     Kr.   895.-
www.hotelfredrikstad.com

Begge stedene er inkludert frokost. 2 min. gange i mellom hotelene.
Husk å si at det gjelder Norsk Fiat Register ved bestilling av rom.

Fredrikstad feirer i år 2017 450 årsjubileum, og ble også i år kåret til Norges triveligste by.
I 2018 feier Norsk Fiat Register 35 år i samme by.y.



PROGRAM
Fredag 29. Juni  
Fra Kl.12.00 kan du melde din ankomst i inngangen på Victoria 
Hotel.

Kl.18.00 Gratis byferge fra Vestsiden fergested til Isegran 
for guidet omvisning på Isegran i ca. 1 time ved Alexander 
Hermansen.

Kl.19.30 Vi går om bord i Najaden for å spise grillmat , med 
trekkspill underholdning. Ved avslutning går det ferge tilbake til 
byen. (det er mulig å gå ca.15.min)

Lørdag 30.juni 
Kl.10.30 Vi stiller opp 
bilene for fotografering på 
Tollbod Brygga

Kl.11.30 Vi kjører i puljer til 
Soli Brug ledsaget av 5 stk. 
Ducati MC.

Kl.12.00 Ankomst Soli 
Brug for omvisning ,og 
det blir servering av 
kaffe,rundstykke og  kake. 
(ta gjerne med stol)

Kl.13.30 Avgang tilbake til hotellet hvor vi kjører over Grålum.

Kl.14.00 Tid for besøk i Gamlebyen, shopping, eller 
bryggepromenaden.

Kl.17.30 Årsmøte på Victoria Hotel.

Kl.19.30 Festmiddag på Victoria Hotel med toastmaster Tor 
Andersen. Medlem av NFR og kjent programleder i P4 og NRK.

Søndag 1 .juli
Kl.11.00 Kjører til Engelsviken Brygge via. Vikane.
Kl.12.00 Det blir servert fiskesuppe i restauranten.(kåret til Norges 
beste i VG)
Eller for de som måtte ønske ,avskjed og god tur hjem etter 
frokost.

NB! Se eget bilag for påmelding eller gå inn på norskfiatregister.no
E-post: nfr@hotmail.no

FRIST FOR PÅMELDING 15.mars 2018.
Alle rom er reservert til 15 mars. Det er begrenset antall på rom 
og arr. på fredag og lørdag. Så første mann til Mølla !

 

www.fredrikstad.kommune.no 

www.isegran.no

www.facebook.com/najaden.no

www.soli-brug.no

www.maritime-center.no 

www.engelsvikenbrygge.no         

www.visitoestfold.com/no/fredrikstad-og-hvaler/       

Vel møtt for å feire oss selv med 35 år.    


