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Velkommen til Tønsberg! 

Tønsberg er Norges eldste by og viden kjent for 
sitt yrende sommerliv på brygga  og i sin praktfulle 
skjærgård. Sommerturister strømmer til byen fra juni til 
august for å oppleve norsk sommer på sitt beste.  Byen 
er også godt kjent for sitt kulturtilbud, men like mye er 
dette et fantastisk utgangspunkt for fine MC-turer på 
smale landeveier fra skjærgård til fjell.  
At distriktet i tillegg er av det mest betydningsfulle med 
tanke på norsk vikinghistorie vet vi er spennende for 
mange. Dette kommer du til å legge tydelig merke til på 
treffplassen. 
Området blir bl.a. brukt til å bygge kopier av kjente 
vikingskip og det er stor sjanse for at Osebergskipet 
ligger ved bryggekanten.

Overnatting

Treffhotellet er Quality Hotel Tønsberg og treffplassen 
ligger i direkte tilknytning til hotellet.
Vi samarbeider også med Thon Hotel Tønsberg Brygge 
og Hotel Klubben. 
Det betyr at det uansett ikke er mer enn 3 min å gå til 
treffplassen og prisen er lik hos alle. Du kommer direkte 
inn på bestilling av overnatting via påmeldingssiden, 
som du finner egen informasjon om.
Dersom du ønsker et campingalternativ, finnes det flere 
muligheter, men da må du selv ta direkte kontakt med 
camping plassen. 
Furustrand Camping: 33 35 70 00 
Skallevold Camping: 400 77 122

Aktiviteter
Vi ønsker at det meste skal skje på, og i tilknytning til 
treffplassen. Her blir det både noe å smake på og noe 
å lytte til. Vi har også lagt opp til en enkel 
chapterkonkurranse like utenfor bryggekanten. Det er 
ikke skummelt, og du trenger ikke bli våt på beina.
Skjærgården utenfor Tønsberg er godt kjent og 
selvsagt har vi planlagt en båttur.
Det blir mulighet til å være med på felles kjøretur i 
distriktet. Kanskje til Verdens Ende?
For deg som ønsker å forlenge opplevelsen litt, kan 
du være med på Post Ride og en løype fra skjærgård 
til høye fjell via dype daler i Telemark.

Påmelding

Vi har fått utviklet en app hvor du kan melde deg på 
til treffet, bestille overnatting, melde deg på 

aktiviteter, bestille T-skjorte og pins. All informasjon 
og oppdatering finner du der.

Logg deg inn på www.hog20.no, registrer deg på 
treffet og du vil få tilgang til appen.
Har du problem? Ta kontakt med : 
stefan@xframe.no, merk: hog20
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