Inbjudan till Svenska De Tomaso-klubbens sommarträff 2018
Klubbens sommarträff går i år av stapeln från onsdag eftermiddag den 25:e juli till söndag morgon
den 29:e juli. Vi inleder med ett besök i Nyköpings hamn. Där hålls varje onsdagskväll fikaträff för
entusiastfordon och den 25:e är temat italienska åk. Efter träffen kör vi till Linköping och tar in på vår
gamla klubbstuga Sjögestad motell. Vi organiserar ingen middag på onsdagen, ät efter eget behag
antingen i Nyköping eller längs vägen. Torsdagen tillbringar vi i trakten kring Linköping. Vi åker
söderut och rundar sjön Rängens södra spets. Vi återvänder mot Linköping och har möjlighet att välja
mellan flera aktiviteter, Gamla Linköping, Bergs Slussar med mera. Vi får i viss mån anpassa
programmet till rådande väder, det är ju inte säkert att vi har 25 grader och solsken. Sent på
eftermiddagen kommer vi till Flygvapenmuseum för att bevista den lokala entusiastfordonsträffen. Vi
äter gemensam middag, antingen på Flygvapenmuseum eller Sjögestad. På fredagen packar vi
bilarna, checkar ut och åker till Motala. Där äter vi lunch samt besöker Motormuseet. Efter
museibesöket åker vi söderut till Trehörna Wärdshus, beläget invid Trehörnasjön mellan Ödeshög
och Tranås ungefär. Här stannar vi två nätter och äter middag på värdshuset båda kvällarna. På
lördagen tar vi en tur moturs runt sjön Sommen med stopp för fika, lunch och besök av bland annat
emigrantmuseum i Kisa. Söndag morgon äter vi frukost och tar avsked av varandra och träffen är slut.

Trehörna Wärdshus

Gamla Linköping

Info: www.trehornawardshus.se, www.gamlalinkoping.info/sv, www.flygvapenmuseum.se,
www.motormuseum.se
Priser:
Övernattning i Linköping kostar 995:- per dubbelrum och natt.
Övernattning i Trehörna kostar 895:- per dubbelrum och natt eller 595 :- per stuga och natt,
frukost 75:-/pers.
Middagar och luncher ingår inte i ovanstående priser. Ange om du vill ha frukost när du anmäler dig.
Anmälan görs senast den 21:a juni (dagen före midsommarafton).
Gör gärna detta via mail till styrelsen@detomaso.nu, telefonanmälan till någon i styrelsen går också
bra. Har du inte din De Tomaso i ordning är det OK att delta med annan bil!
Väl mött!
Styrelsen

