C70 Syd Blekingesvängen Juni 6 2018
Samling på parkeringen vid hotell Best Western i Karlshamn, avfart Karlshamn N 52 från E22

Använd exit 52 från E22, sväng norrut, sedan höger in mot hotellet, och höger igen in på pplatsen. Ni kommer att hitta några C70 här som övernattar på detta hotell. Finns rum kvar på
hotellet natten 5-6 juni om ni är sugna 😊 Om ni bokar direkt via hotellet, tala med Juliette
och nämn Volvo C70-klubben, så kommer ni med i listan över de som skall äta middag på
hotellet kl 20. Juliette har full koll på oss… Jag har ännu inte fått menyn från BW (kommer
under maj), så jag återkommer senare under maj för de bokade och/eller intresserade (se
email adress nedan).

På Nationaldagen är det beräknad avfärd senast kl 11.00 eftersom vi har
några mil mestadels på småvägar att avverka.
Turen är c:a 10 mil och vi har en tid att passa i hemliga målet c:a kl 13.30
Här är det vägen dit men även huvudmålet som räknas denna gång.
NB! Det blir inga grusvägar på denna tur såvida inte vi/ni kör fel….. 😊
•

Tyvärr finns det inte något café eller fik att rasta halvvägs. Men för de som vill ha fika,
kan hotellet erbjuda att fylla er egen medhavda termos (max 1 L) för 55 riksdaler
innan avfärd. Gäller även de som inte övernattar. Hotellet säljer också lite kakor om
ni så önskar. Vi har hittat 3 möjliga ställen i samma by att stanna för fika, där det
finns (en) toalett på alla tre. Vi vet dock inte hur det ser ut med andra gäster/turister
den dagen, men jag tror vi med glatt humör kan knöla ihop oss.

Körtiden beräknas till 2:15 exklusive fikapaus c:a halvvägs. NB! Det är en mycket kort sträcka
som sammanfaller med den korta rundan på årsmötet, så ni blir förhoppningsvis inte
uttråkade. Och denna gång har ni frågor att jobba på…. 😊
Menyn på hemliga målet är enligt bilden nedan, och vi måste boka mat i förväg. Vänligen
boka maten i samband med er anmälan, så håller jag ordning på beställningarna.
Dessutom, för er som redan anmält er till denna träff (Håkan & Stefan) plus de som bokade
rum via mig förra året, så anmodar jag att ni alla konfirmerar er bokning tillsammans med
beställningarna genom att svara på detta mail. Meddela gärna också om ni tänker vara med
på middagen kl 20.00 Juni 5, så skickar jag ut menyn till er så fort jag får den från BW.
NB! För de som övernattar på BW, behöver jag också svar senare under maj på vad ni vill
beställa från a la carte menyn när ni får den via mail. Eftersom vi blir fjorton eller högst
troligt fler, så funkar det inte utan förbeställning.

Väl mött i Blekinge (igen….)
Kontakt:

Göran Bergdal goran@bergdal.eu
Regionsansvarig C70 Syd

0703-896959

