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Top 10 en Top 20 !
Na een tip van één van onze gasten heeft Franka een Top 10 en
Top 20 samengesteld van wandelingen, fietstochten, autotochtjes
en bezienswaardigheden die vanaf de camping mogelijk zijn.
De Top 10 staat op het informatieblad dat onze campinggasten
krijgen bij inschrijving. De Top 20 hangt op de camping en in de
keuken aangeplakt en zit in de informatiemap die in de hutten ligt.
De Top 20 is ook te vinden op de website van de camping

Het weer in Hovet:

druk-druk-druk!
We hebben een druk 1e halfjaar achter de rug. Op de camping
groeide de bezetting met 55% en in de hutten was de groei 28%.
De laatste weken krijgen we veel rechtstreekse reserveringen
binnen en het aantal reserveringen via Buro Scandinavia ligt hoger
dan in 2008. Eind juni hebben we de betalingsterminal in gebruik
genomen zodat onze gasten met pin en creditcard kunnen betalen.

De zomer is goed gestart. Het is erg
warm en droog. De maximum
temperatuur van de afgelopen 30
dagen was 27,4° en de minimum
temperatuur was –2,2°.
De geiten,schapen en koeien wonen
in de bergen en de zomerbergboerderijen zijn geopend. Rinie
heeft op de camping al 2x gras
gemaaid. Kijk op
http://www.birkelund-camping.com/
Birkelund_camera_nl.htm of
http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?
ID=100150

voor het actuele weer.

Beroemd ?
Op 18 juni was Franka wereldwijd te horen bij de Radio Wereldomroep. Franka werd geinterviewd voor
het programma Café van Zomeren dat elke dag op de radio te beluisteren is. Het interview ging over onze
emigratie en de camping. Natuurlijk kwamen ook de zelfgemaakte kroketten ter sprake. Sinds het
interview komen er regelmatig nieuwe gasten op de camping die Franka op de radio gehoord hebben.

Oppassen ?
Voor de camping, ons huis en Maxi en Laika zoeken wij oppassers voor ongeveer 3 weken vanaf 2 oktober
2009. U woont in ons huis en zorgt tijdens onze afwezigheid voor de camping en Maxi en Laika.
Wij wonen en werken in Hovet i Hallingdal in Noorwegen. Hovet ligt op ongeveer 250 km van Oslo.
De camping ligt 592 m. hoog in een schitterend natuurgebied; een eldorado voor wandelaars, fietsers en
natuurliefhebbers. Interesse? Bel of mail ons.

