Andre
overnattingsmuligheter

Mat

DANEBO CAMPING

Gode, hjemmelagde retter kjøpes i restau-

Det er også muligheter til å overnatte på Danebo
camping, som nå er rustet opp. Danebo ligger ca 3
min. med bil (1950 m) fra Holms motell langs
Raveien (Gamle E -18, mot Sandefjord).

ranten på Holms.

Priser:
Hytte liten med kjøkken, bad, TV, Internett, inntil 4
personer kr 800,- pr døgn.

I tillegg til gode middagsretter og frokost

Norsk
Mineralsymposium
2016

har de stor lunsj & smårett- meny hvor du
får alle rettene til kun kr 99.

Hytte stor med kjøkken, bad, TV, Internett, inntil 6
personer kr 1.000,- pr døgn.
Campingvogn stor med kjøkken, toalett,
Internett, inntil 4 personer kr 550,- pr døgn.

TV,

Restaurantens åpningstid er kl. 8.00-21.00.

Oppstillingsplass for campingvogn eller campingbil
med tilgang til felles vaskeri, dusjer og toaletter,
trådløst Internett, kr 220,- pr. døgn.
Danebo-plasser bookes pr mail til post@holms.as
* * **
Hotell i Larvik eller Sandefjord er også mulig: Ta
kontakt med Knut Edvard, mob. 96227634 for tips.

Bord for salg/ bytte
Ønsker du et bord ?
Forhåndspåmelding er nødvendig!

Kobber, Løvøya. Samling: Trond Owe Bergstrøm. Foto: KEL

Antall bord er begrenset.
Påmeldingsfrist: 1. mai.
Bordleie er gratis (inkl. i inngangspengene).
Ta kontakt med Knut Edvard på
tlf. 96227634 eller e-post behierit@online.no.

HOLMS, LARVIK 28.-29.MAI

Mineralsymposium 2016

Velkommen til
Norsk mineralsymposium 2016!
På Mineralsymposiumet møtes mineralsamlere og fagmineraloger sammen til foredrag, utstillinger og mineralprat. Det blir også
salg og bytte av samlerstuffer.

Program

Praktisk

Lørdag 28. Mai
Kl. 11-15: Salg, bytte, nyfunn
Kl. 15-16: Stille auksjon
Kl. 16-21: Uformell mingling

Symposiet er åpent for alle.
Entre kr 200, - uansett, enten du deltar
bare en dag eller begge dagene. Kun kontant
betaling er mulig. Ta med prøver du vil ha
identifisert eller vil vise frem. Vi oppfordrer
samlere til å ta med interessante nyfunn til
utstilling.

Arr:
Planleggingsgruppen består av:
Peter Andresen, Svein Arne Berge, Henrik
Friis, Torfinn Kjærnet, Alf Olav Larsen,
Knut Edvard Larsen og Øivind Thoresen.

.

Søndag 29. Mai
Foredrag kl. 10.00 – 16.00.
Ved årets mineralsymposium vil ulike foredragsholdere framføre nyheter om norsk mineralogi.
Det blir laget et symposiehefte med artikler både
tilknyttet foredragene og annen norsk mineralogi.
Dette fås kjøpt under symposiet, pris kr. 150.
Liste over foredragene og foredragsholdere
offentliggjøres senere.

Epididymitt og natrolitt fra Østskogen, Tvedalen

Holms Motell er ideelt plassert for møter, konferanser og overnatting med kort vei til Larvik og Sandefjord med ferger til Danmark og Sverige, Torp flyplass og rask vei til Oslo. Du finner stedet langs
gamle E18 i Vestfold, mellom Sandefjord og Larvik.
Ta av nye E18 ved Ringdalskrysset, avkjørsel nr
44.
Adressen er : Gamle Ravei 345, 3270 Larvik

Overnatting
PRISER:

•
•
•
•

Enkeltrom med frokost 655,Dobbeltrom med frokost: 885
3-sengsrom: 1045,Familierom (2 ekstra senger): 1210,-

Rommene på Holms er inkludert frokostbuffet med
varm og kald mat som en god normal norsk hotellfrokost med det meste. Buffeten står fremme til kl
11.00.
NB :
Booking gjøres via motellets hjemmeside:
http://www.holms.as/ (se under ”booking” )

