
VARMT VÄLKOMNA TILL 

SVENSKA PEUGEOT CC KLUBBENS ÅRSMÖTESRESA OCH TRÄFF 

PÅ ÅLAND   
UNDER KRISTIHIMMELSFÄRDS HELGEN 5-7/5 2016! 

  
Passa på att resa med andra likasinnade och trevliga Peugeot CC ägare till fredens ö Åland. Under denna helg kommer du se många olika delar av Åland och besöka bl.a. Fotomuseum, Jakt- 
och fiskemuseum, keramikverkstad, utsiktstorn och mycket mer. Förutom dessa trevliga besök blir det även god mat, trevligt umgänge och många härliga mil i våra pärlor. Så har du ännu 
inte upplevt Åland är detta ett kanontillfälle att få göra det, och har du tidigare besökt Åland hoppas, och tror, jag att du kommer få se nya sidor av Åland på denna resa. 
 
Vi träffas torsdagsmorgon (5/5) vid 08-tiden i Grisslehamn, för att ta 10.00 färjan till Eckerö och återvänder till Sverige på lördag (7/5) med 13.30 färjan från Eckerö till Grisslehamn. På 
båten äter vi en härlig brunch och vid ankomst till Åland börjar vi med att besöka ett museum i Eckerö, för att lära oss om Ålands historia, för att senare se en keramiker i arbete, möjlighet 
att inhandla keramik och samtidigt få i oss lite fika, efter det kör vi till Mariehamn där vi kommer att bo på Hotell Cikada. Men innan sömnen kallar på oss ska vi få oss något gott att äta. 
 
Under fredagen kommer vi att köra ut åt andra hållet på ön och besöka en hel del andra sevärdheter, uppleva en fantastisk utsikt och få i oss gott fika och god mat innan vi återvänder till 
vårt hotell för årsmöte och avslutningsmiddag i Mariehamn. 
 
Innan vi tar oss till färjan igen blir det några till intressanta besök på vägen, innan vi rullar på färjan och sätter oss till bords för deras goda skärgårdbord. 
 
I priset ingår båtresa ToR, logi på Cikada hotell, frukostar, luncher, middagar och flertal fika, inträden till de aktiviteter vi besöker. 

Allt detta får du till det facila priset av 1750:-/person! 
 
Anmäl er så snart som möjligt, så du inte missar denna möjlighet till trevligt umgänge, nya erfarenheter och ställen att besöka! 
. 
 
Maila anmälan till deltaga@peugeotcc.se i anmälan ska namn på deltagarna, reg.nr på bilen, mobilnummer, om ni vill bo i enkel- eller dubbelrum och ev allergier finnas med. För att 
anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften på 500:-/pers sättas in på Bg 5445-6769, resterande 1250:-/pers inbetalas senast 25 Mars 2016. 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 25 MARS 
VARMT VÄLKOMMNA! 

/Stefan Tanzborn 
Ordförande Svenska Peugeot CC klubben 

 


