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Nordiskt Volvo C70-möte 2017
17–18 juni i Roskilde, Danmark
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Program

Lördag 17 juni
10:00 Samling utanför Vikingamuseet. Uppställning med bilarna. 
Snack, däckspark, fi naste bil utses m.m.
11:00 Guidad tur i museet
13:00 OBS! Fritt för de som vill; Rodd med vikingabåt. Anmäls sam-
tidigt till Micke eller Peter som anmälan till träffen. 185 DKK/pers. 
Betalas av medlemmen själv på plats.

Eftermiddagen fri för egna expeditioner.

17:30 Samling för avfärd med MS Sagafjord. Båttur med middag, 
prisutdelning för fi naste bil m.m. Tillbaka i land ca 23.00!

Söndag 18 juni
10:00 Samling för rundtur i omgivningarna. Start från hotellet.
Ca. 11:00 Guidad visning på ett privat traktormuseeum.
Ca. 12:00 Rundturen fortsätter hem till Peter, en av våra nya danska 
medlemmar. Avslutar med fi ka innan hemturen. 
Vi räknar med att vara klara runt 14:00.

Anmälan senast 8 maj till Mikael Andreasson: micke6908@gmail.com 
eller mobil +46 708 594191 eller till Peter Hansen: +45 40 53 10 44,
peter.kenneth.hansen@gmail.com. Anmäl er så snart som möjligt!
Paketet innehåller entré och guidning på Vikingamuseet, 
båtresa med 3-rätters middag, guidning på traktormuseet och 
avslutningsfi ka med fralla och kaffe/te. 
Paketpris för medlemmar 950SEK per person,
för icke medlemmar 1300SEK per person.  
Avgiften betalas in på vårt bankgiro: 765-7885, eller via bank utanför
Sverige: BIC/IBAN: HANDSESS/SE91 6000 0000 0005 2212 3228 
notera namn, medlemsnummer och antal personer på inbetalningen.

Ni bokar rum själva på Hotel Scandic Roskilde, tfn +45 46 32 46 32 
eller via e-post: roskilde@scandichotels.com
Bokningskod för C70-klubben: ange 46129627 för att få nedan-
stående specialpriser.
Enkelrum med frukost 595 DKK.
Dubbelrum med frukost 695 DKK.
Betalas när ni checkar ut!
Det fi nns naturligtvis alternativa hotel, camping, vandrarhem osv. 
för dem som vill det.

Mycket Välkomna!
Styrelsen


