
Rolls-Royce & Bentley Enthusiasts Club Sweden
Årsmöte och rally 2023 på Thorskogs Slott

Fredag den 12:e maj 

Vi hälsas hjärtligt välkomna till Thorskogs Slott, se www.thorskogsslott.se
15:00 Incheckning på respektive gästrum. Te & scones med tillbehör står 
uppdukat i slottets salonger. Under eftermiddagen finns slottets sexhåls pitch- 
och puttingbana, boule, kubb och krocket till gästernas förfogande i 
slottsparken. Här finns också fina vandringsleder i trolsk natur.
 
19:00 Välkomstdrink samt dignande grillbuffé avnjutes i Stallet. 

Lördag den 13:e maj 

08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i någon av slottets salonger.
 
10.00 Vi lämnar Thorskog över dagen för rally ut mot kusten. Rallyt går på 
idylliska småvägar ut mot Tjörnbroarna och Sundsby Säteri där vi från 11:00 
ställer upp bilarna i parken för ett stopp med kaffe, bulle & kaka. Titta gärna in 
i småbutikerna och det lilla muséet som visar Margareta Huitfeldts historia. Se 
vidare Sundsby säteri - Tjörns kommun (tjorn.se)

12:00 Färden går vidare över Orust via ytterligare tre broar till Kärrastrand i 
Uddevalla.

13:00 Parkerar vi på Kärrastrands parkering framför Nr 119. Lunch serveras på
Kärranäs som drivs av den kända TV-kocken Fredric Andersson som gjort 14 
säsonger i SVT1:s Go’Kväll med sammanlagt över 100 program. Fredric 
presenterar sig, restaurangen och maten som serveras i buffé. Värdinnan 

https://www.tjorn.se/webbplatser/sundsby-sateri
http://www.thorskogsslott.se/


Annie-Lott Enoch presenterar Benders som äger området och verksamheten 
där. Se vidare https://karranas.se/

14:30 Anträder vi återfärden och tar oss till Uddevalla centrum. Återfärden går 
på gamla landsvägen via Ljungskile, Vi kör in på gamla Rix 2:an Sveriges 
kanske äldsta och sista stenlagda riksväg. Vi stannar på rad för paus och 
fotografering innan vi fortsätter till Backamo och Lilla Edet tillbaka till 
Thorskogs Slott för lite egen tid för att förbereda kvällen.

18:30 serveras ett glas mousserande vin i den stämningsfulla Jägarsalen till 
vilket vi får höra om slottets intressanta historik.

19.00 Aftonens fyrarätters Slottsmiddag serveras vid vackert dukade bord under
kristallkronornas sken. Köksmästaren presenterar personligen kvällens meny.

Vi bjuds på musikalisk underhållning av Mikael Myllie.

Efter middagen flyttar vi ut i Salongerna för att inta kaffe avec. Kvällen avslutas 
med fördel i den tegelstensklädda Thorsalen där slottets nybyggda bar-lounge 
samt dart, biljard och bar finns att tillgå.

Söndag den 14:e maj

08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i Orangeriet.

10.00 Utcheckning från rummen i samband med frukost.

10.00 RREC Årsmöte i Stallet.

I konferenslokalen ingår: Dataprojektor, whiteboard, blädderblock, trådlöst 
internet, frukt, godis, vatten, block och pennor. 

11.30 Avresa från Thorskogs Slott.

Pris: 

Paketpris för Thorskogs Slott enligt ovan i enkel- eller dubbelrum per person: 
3 995 kr. I priset ingår: Te & scones, välkomstdrink samt grillbuffé på fredagen. 
Välkomstdrink samt fyrarätters middag på lördagen. Logi med frukost fredag till
söndag. Betalas vid incheckning.

Extra lyx, där först till kvarn gäller: Boende i Slottsrum bjudes, ord. pris per 
person 400 kr. Boende i Svit/Gemak bjudes, ord. pris per person 500 kr.

Anmälningsavgift 1000 kr, som innehåller fika och lunch på rallydagen, 
underhållning på kvällen och annat smått utanför slottet. Betalas till RREC 
konto: Inkommen betalning och önskemål styr kön till extra lyx. Eventuellt 
överskott förstärker klubbkassan.

Samtliga priser är inklusive moms.
Dryck tillkommer.

https://karranas.se/

