
Rally Västmanland den 4 – 5 maj 2019.

Välkomna till en helg fylld med upplevelser.

Vi samlas kl. 10 i Kungsör, Kungsgatan 35, för att besöka Miniature Kingdom. 
Ett Skandinavien i miniatyr med stor modelljärnvägsanläggning.

https://miniaturekingdom.se.

Vi inleder besöket ca 10.30 med fika och information. Beräknad tid ca 2 timmar. 

Vid 13-tiden åker vi mot Färna Herrgård via Köping.

 Färna Herrgård som grundades 1796, där har bedrivits både järn och skogsbruk.
I dag en mycket trevlig Hotell och restauranganläggning med fina salonger och trevlig miljö. www.farnaherrgard.se

Vi kommer att parkera bilarna framför herrgården.

https://miniaturekingdom.se/
http://www.farnaherrgard.se/


Färnas berömda ” Afternoon Tea” serveras från kl. 12.30 till 16.00. Vi avnjuter allt som serveras och kopplar av i den trevliga
miljön.

Du kan besöka Herrgårdsboden, som har ett blandat utbud, ta en promenad i parken eller mot betalning koppla av i Spa-
anläggningen.

Samling kl. 18.30 för en välkomstdrink.
Kl. 19.00 serveras en tre-rätters middag, vin, ölpaket eller annan dryck finns att köpa till. Efter middagen tar vi trapporna upp

till Järnbaren och umgås, dricker kaffe och naturligtvis kan man köpa till önskad dryck från baren.
Frukost serveras från 7.00.

Avfärden från Färna till Köping kl. 11.00 för besök på Bil och Teknikhistoriska samlingar. www.biloteknik.se. 
Där finns en samling av bilar, båtar, motorcyklar mm. allt i en fin miljö.

Vi avslutar besöket och rallyt med en fika.

Kostnaden för denna helg.

Anmälningsavgift 300 kr per person för inträden och fika dag 1 o 2.

Övernattning, del i dubbelrum, Afternoon Tea, fördrink i vinterträdgården,            tre rätters middag på Färna 1.840 kr. Tillägg
för enkelrum 90 kr. Dryck tillkommer.

Vid middagen på Färna så kommer det att lottas ut vinster på Ert Rallynummer.

Anmälan via mail rallyv@rrec.se. 300 kr per person på bankgiro 5965-7528, snarast, dock senast 2019-03-31. Viktigt för
bokningen av boendet på Färna Herrgård.

Meddela allergier och specialkost.
Vi, Ulf och Barbro Klaeson, Örebro, Membership KLA109052, hälsar Er välkomna.       Tel. Ulf 070-595 30 90. 

mailto:rallyv@rrec.se
http://www.biloteknik.se/

