
Välkomna till Svenska Peugeot CC klubbens årmötesträff i Vadstena 25-27 maj.  
 
Hej alla kära medlemmar i klubben 
 
Nu när vi går mot ljusare tider är det dags att planera till årsmötet 25-27 maj som detta år sker rum i sköna medelåldersstaden Vadstena. 
 
Jag skulle vilja be er som vill delta att anmäla er genast, antalet rum är begränsade :) 
 
Här kommer ett litet axplock av planerade aktiviteter: 
 
Torsdag 25. maj möts i Hästholmen, där vi hälsar på nya och gamla medlemmar och äter lunch tillsammans 
 
Därefter avfart mot Rökstenen, där vi stannar vid önskemål, den ena och eller andra har kanske inte sett den hittills.... 
 
Vi drar vidare mot fågelsjön Tåkern, där vi besökar Tåkerns nya fantastiska Fågelstation, möjligheten finns här att gå på en liten trevlig promenad på Estelles väg, där det finns även 
möjlighet att kyssa en groda (vem vet.....den kanske blir en prins? :) ) 
 
Vi kör nu på småvägar mot och över Omberg, en enkelriktad väg med bedårande utsikt över Vättern. Nästa stop är Borghamns hamn, där en guide väntar och ger oss en liten historiskt 
översikt om Borghamns förflutna. Spännande, kan jag garantera. 
 
Därefter stannar vi vid byns handlare, som även bedriver fiskrökeriet, där vi tar en kafferast och får en överblick om Vätterns fiske nuförtiden. Möjlighet finns att köpa färskrökt fisk. 
 
Avfart mot Vadstena, via sköna Örberga och Nässja vid Vätterns kant. Vi övernattar på i småstugor vid Vätterns strand på Vättervikens Camping. Observera att 2 bäddstugor är begränsade, 
här gäller först till kvarn 2 bäddstugor slut. 4 bäddstugor kan även bokas, så ni som trivs medvaranda, varsågod. (Lakan måste medtas) 
 
Middag äter vi en restaurang i Vadstena. 
 
Frukostbuffet står till vårt förfogande i Slottsgården i Vadstena. 
 
Efter frukost på fredagen blir det guidad tur i slottsområdet och i stan. Till lunchen lämnar vi själva stan en liten stund och kör till Ladugård 206, där det blir lunchbuffet! 
 
Eftermiddagen suger vi i oss ännu mera historie och kultur, snälla tänk på bekväma skor, det finns kullerbelagda gränder och torg! 
 
Kaffefika är såklart inplanerad. 
 
Kväll styrelsemöte och därefter middag i en restaurang i Vadstena innerstad. 
 
Vi avslutar träffen lördag efter lunch i Brunneby, som är känt för sin saft- och marmeladtillverkning, det är mycket intressant att titta lite runt även där. Brunneby ligger vid Borensberg i 
närhet till Linköping. 
 
Ni som vill delta, ta gärna en titt på sajten www.upplevvadstena.se 
 
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. Enkelrum 
kostar 250:- extra. För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften på 500:-/pers sättas in på Bg 5445-6769 senast 20 april, resterande 1250:-/pers inbetalas senast 27 april 
2017. 

 


