Wrwr 2019 del 2
Nu har vi kommit fram till boenden så vi kan bo tillsammans. Boka boende och
anmäl er som Guardians innan den 25/4. Vi kommer även att hitta på saker efter
vägen. Mer info kommer så fort vi får klart med olika aktiviteter och även på
mat/fika. Sitter man på bra lokalkännedom var vi kan ta småstopp eller fotostopp
så var inte blyg och kom med ideér. Vägval kommer att styras upp på fb sidan
eller innan färd när vi ser hur vägarna ser ut med vägarbeten och dyl
8 maj
Ändring Stöten Här har vi ändrat plats då det ligger kvar så mycket snö och platsen kan vara
gegig och tråkig. Vi har varit i kontakt med norskorna ang detta och blir det att vi måste möta
upp dem skrivs det på tråden i FB som gäller Stöten-Malung
Ny plats: Leonarden/Cirkel K vid Lindvallen. Vi har tillgång till toalett, bränsle för både hoj och
oss själva. Det är bra om vi samlas mellan 15-17 tiden då vi är välkomna till Jofama i Malung vid
18 tiden. Kvällen har vi bokat bord på Sankt Olof Hotell o Krog i Malung.
Malung. Malungscamping (Bullsjövägen 1, 782 35 Malung)
Boka genom att gå in på malungscamping.se/boende/
Meddela WRWR vid bokning.
750 kr/stuga (4 bäddstugor) sängkläder finns att hyra 100 kr/pers

9 maj
Malung. Vi samlas utanför campingen (se ovan)för avfärd kl 7,45 (tankad och klar)för att bli
bjuden på frukost. Kl 9,00 samlas vi åter vid parkeringen utanför St Olofs Hotell för avfärd mot
Stöllet
Stöllet. Fyrvägskorsningen E16/62 Kl 10 avfärd efter paus (om någon vill hoppa på turen här)
Hagfors. Passerar. Någonstans mellan Hagfors (kaffe rast?) och Borlänge tar vi ett lunchstopp
ev Ludvika( ej klart)
Borlänge.  Aktivitet och mat ej klart än.
Boende Tyllsnäs Vandrarhem och camping (Tyllsnäs 67, 784 61 Borlänge)
Boka på www.tyllsnas.se/boende/vandrarhem. Meddela WRWR vid bokning
Pris: 270 kr/person. Sängkläder finns att hyra 80 kr/pers

10 maj
Borlänge. För samåkning från Tyllsnäs samling kl 7,30 till samling vid SMC kontor kl 8 för
frukost fika och visning av kansliet. Förbokade Guardians.(Gamla Tunavägen 30, 781 70
Borlänge) Avfärd kl 9 tankad och klar

Västerås. Passerar? Lunch ställe ej klart?
Örebro.Vi försöker vara vara vid Gustavsviks camping vid ca 15,30 för att checka in och pudra
näsan. Därefter samlas vi igen vid 16 och kör kortege genom Örebro för att anlända till
Carlbacks Motor i Kumla vid 17-18 tiden. Där blir vi bjudna på hamburgare
Boende:Gustavsviks Camping (Sommarrovägen 1, 702 30 Örebro)
www.gustavsvik.se. Boka på svenska facebooksidan i en tråd.
Pris; 1295 kr/natten (4 bäddstuga), Sängkläder att hyra 120 kr/pers

11 maj
Örebro. Vi bjuds på frukostbuffe´ på Cafe´Bullvivan på Öster i Örebro (Restalundsvägen 1) kl
7,30 för att sedan åka vidare kl 9 därifrån
Eskilstuna/Stockholm. Kommer är åka förbi Taxinge Slott ca kl 12 för lunch och fika, kolla på
Corvetter (corvetteklubben har träff där då) för att sedan komma fram till ProBike Syd i
Stockholm ca 15,30-16 där vi bjuds på nygrillat. Här sker även överlämningen av
stafettpinnen till finskorna. Ca Kl 18 ska vi vara framme vid färjeläge Viking lines

