Goteborg Chapter Sweden
Harley Day`s 17–19 aug 2018

Hur anmäler man sig?
Anmäl er på: bokning@hog-goteborg.se märk med namn och chapter.
I bekräftelse mailet får ni ett bokningsnummer som skall användas när ni bokar hotellet.
Träffavgiften på 895 sek. per person betalas in med swish på nr. 1 231 473 719 eller på Plusgiro 151498–3
Märk med namn . Sista anmälning och betalningsdag 15 Jul 2018.
Vad får jag för dessa pengar? Se preliminärt program nedan.

Boka boende.
Boka rum på Dockyard Hotel med bifogat bokningsnummer.
Pris för dubbelrum 1500 sek för två nätter (1200 sek. för enkel rum mycket begränsat antal) ink. Frukost.
Boka på Tel. +46 (0) 31 857 020 eller på mail: info@dockyardhotel.se (glöm ej bokningsnummer)
Plats: Dockyard Hotell Skeppet Ärans väg 23
www.dockyardhotel.se

Vad blir summan.
Det totala priset för detta blir 1645 Sek. (enkelrumstillägg 450sek.) per person.

Fredag.
Kl 15:00 startar Incheckningen
Em. Diverse aktiviteter och lottförsäljning (o.b.s ta med kontanter)
Kl 19:00 Middag som består av en italiensk buffé och en go öl eller ett glas vin.
Ca 21:00 Musik & Dans med D.J Martin Andersson
Kl 01:00 baren stänger & Lugnet lägger sig.

Lördag.
Kl: 8:00-10:00 Frukost
Kl 11:00 Körning ca 3 tim, med fika stopp och lite överraskningar.
Kl 15:00 Korvgrillning, diverse aktiviteter och lottförsäljning (o.b.s ta med kontanter)
Kl 19:00 Middag som denna kväll består av en Västkust buffé och en go öl eller ett glas vin.
KL ca 21:00 Stor Rock Cover Show med live band.
Kl 01:00 Baren stänger
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Söndag
Kl 8:00-10:00 Frukost
Kl 10:00 Utcheckning
Förutom detta kommer andra arrangemang att finnas med försäljning av diverse.
Probike Göteborg kommer att vara representerade på plats samt några av våra övriga sponsorer.
Vi kommer även att ha ett Rally-Pack att erbjuda med T-Shirt och lite annat.
Vi återkommer om detta i god tid innan träffen.

O.B.S Begränsat antal platser så först till kvarn.
För mer info och frågor kontakta:
Lennart Dahlbäck Tel.+46(0) 707 206 975 eller Martin Svensson Tel. +46(0) 709 757 449
Eller gå in på www.hog-goteborg.se

