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Bø er et eldorado av fine kjøreforhold for 
oss med gammelbil, og Beverøya Camping 
er et flott sted for et treff, enten du fore - 
trekker å overnatte i egen bil, cambing-
vogn eller telt, eller om du velger å inn - 
losjere deg i en av campingens mange 
hytter. Campingen har rike muligheter for 
både bading og fiske, og ungene vil i til - 
legg stortrives på lekeplass og fotbalbane.

PROGRAM
Fredag 3. august
17.00 – 22.00  Innsjekk og salg av 

klubbrekvisita
18.00 – 20.00  Generalforsamling 2018 

(sakspapirer i bladet)
20.15 –  Felles grill ved PV-

klubbens telt (blir det 
regn går vi inn i teltet)

Lørdag 4. august
10.00 – 14.00 Rebus
15.00 – 17.30 Utstilling
19.30 –  Middag på hotellet
 Premieutdeling

Søndag 5. august
09.00 – 11.00  Felles frokost (Ta med 

egen mat)
15.00 – Utsjekk

Bestill overnatting!
Innsjekk på campingen fra kl 15.00 og 
utsjekk er før kl 12.00.

Alle hyttene har fullt møblerte kjøkken 
med kokeutstyr og servise. Det er koke-

muligheter, kjøleskap og kaffetrakter. 
Hyttene har dyner og puter; laken, dyne - 
trekk og putevar tar du med selv. Slutt-
rengjøring er inkludert i prisen, men du 
forventes å ta oppvasken og bære ut søpla. 
(hvordan bestille avklares av HP med Kim / 
Paul Geir, og settes inn etterhvert)

Du kan bestille online på www.beveroya.no. 

Øvrig kontaktinformasjon vedrørende 
overnatting: 
Beverøya Hytteutleie og Camping
Gvarvvegen 80
3800 Bø i Telemark
Tlf: (+47) 35 06 18 81
E-post: post@beveroya.no

Mer om middagen 4. august
Det serveres en buffet med tre typer kjøtt, 
én type fisk, varierte grønnsaker og sauser. 
Egen dessertbuffet. Kaffe og dessert er 
inkludert i menyen på hotellet.

Prisen er kr 295,- kr per person. 
Pris for øl og vin er kr 85,- pr. enhet.

Barnemenyen er priset slik: 
0 – 4 år: gratis
5 – 9 år: kr 95,-
10 – 14 år: kr 145,- 

Frist for påmelding med betaling til 
PV-klubbens konto 9100.21.25477 er 
28. juli.

Foto: Hans Henrik Gauslaa

Foto: Hans Henrik Gauslaa Foto: beveroya.no Foto: beveroya.no


