Inbjudan till Rally på Gotland 2017
Välkomna att deltaga på rally, utflykter och annat trevligt på Gotland – Solens ö.
Vi planerar många aktiviteter helgen 18 – 20 augusti.
Det går naturligtvis att komma tidigare och stanna längre då vi har fått en överenskommelse med
Destination Gotland om subventionerat pris på färjan för tiden 14 – 24 augusti 2017.
Bokningsinstruktioner och kampanjkod bilägges anmälningsblanketten.
Boende ordnar alla deltagare själva direkt med uthyraren.. För att göra det smidigt har vi reserverat
rum på Tofta Strandpensionat till specialpris som är 780 kr/tvåbäddsrum och natt. Det här är ett
prisexempel och det finns lösningar för enkelrum osv. För de som vill komma tidigare och stanna
längre gäller specialpriserna under tiden 14 -24 augusti.
Rummen är fräscha och har alla dusch och toalett och bara 100m från sandstranden med utmärkta
möjligheter till ett morgondopp.
Perfekt läge med egen parkering
Frukost ingår i priset.
Vi rekommenderar att alla försöker bo på Strandpensionatet för det underlättar alla övriga kontakter
och informationer.
Boka snarast för det är ett populärt ställe med högt tryck redan från maj månad och framåt.
Du kan titta på hur det ser ut på www.toftastrand.se
För bokning kontakta Lena på 0498/297060. Hon är glad och vänlig och hjälper alla..
Programmet vi tänkt oss är följande:
Fredag 18 augusti 2017
Vi samlas vid pensionatet kl 1300 för information och sedan avfärd mot ett privat museum med bl.a.
Sveriges äldsta T Ford?? Utställningen har också flera andra Fordbilar.
Därefter besöker vi en av Gotlands största sevärdheter, Lummelundagrottorna, till subventionerat pris
Efter guidningen har vi tänt grillarna på stranden och där umgås vi tills det blir dags att gemensamt
åka hem och ladda för lördagens rally. Ta gärna med ett campingbord om du har. Det kommer väl till
pass på fredagens grillning och någon av de andra dagarnas stopp vid våra utflykter.
Lördag 19 augusti 2017
På morgonen samlas vi redan 8.30 för information och starten går kl.0900.
Efter några mil och frågor efter vägen ska vi ta museitåget till Dalhem. Bilarna parkerar vi på bevakad
parkering.
I Dalhem äter vi lunch och kan titta på museum och lokstallar.
Efter lunch tar vi tåget tillbaka till bilarna.
Vi fortsätter vår rallyslinga och planerar målgång vid strandpensionatet. Glöm inte kamera.
På kvällen har vi arrangerat en bankett med gotländska inslag och så har vi prisutdelning.
Andra drycker än lättöl och vatten betalas på plats.
Söndag 20 augusti 2017
Samling på förmiddagen för en gemensam utflykt till intressant plats i gotländsk natur.
Hela arrangemanget avslutas i samband med denna utflykt.
För de som vill fortsätta att besöka de gotländska smultronställena lägger vi en lista med tips på
besöksmål, karta och fina körvägar i Ert startkuvert
Vi önskar Din anmälan senast den 1 juni 2017 så vi blir glada och på gott humör.
Har Du frågor så är Du välkommen att ringa på kvällstid till
Erik Hargeby, 0498/272957 eller 0739170320
Sture Lundin, 0175/92000 eller 0709612000

