
  

Inbjudan Internationell träff 2017 

fredag- söndag, 25-27 Augusti  

Välkomna att anmäla er till Blue Knights Sweden I internationella träff 2017. Träffen kommer att hållas i 

Trollhättan på hotell Albert. Här erbjuds ett utsökt kök samt rum med terrass och utsikt över trädgården eller 

Göta Älv. Wi-Fi är gratis. Alla rum på Albert Kök Hotell & Konferens har sittmöbler, kabel-TV och terrass. 

Restaurangen på Albert är omnämnd i den svenska restaurangguiden White Guide och även medlem i kock-

organisationen Euro-Toques International. På hotellet finns även en bar och en välsorterad vinkällare. Våra 

motorcyklar kan vi parkera på en enskild parkering alldeles utanför hotellet. För mer info: 

www.alberthotell.com. För info om Trollhättan: www.trollhattan.se  

För de som vill komma redan på torsdagskvällen den 24/8 går detta också alldeles utmärkt, se olika 

prisalternativ nedan. 

Programmet kommer att innehålla mc-tur på fredagen på fina vägar kring Trollhättan och Västkusten och på 

lördagen blir det en mc-tur med donation till välgörande ändamål. Det kommer också att finnas möjlighet att 

besöka Trollhättefallen med fallpåsläpp, Sveriges största mc-butik Bike och slussarna i Trollhättan för den 

som är intresserad. På fredags och lördagskvällen träffas vi för enskilda festligheter avskilt från övriga 

gäster. Ett mer detaljerat program kommer inom kort. 

Prisalternativ: 

Fredag-Söndag 25-27/8: 2350 kronor/ person (enkelrumstillägg 700 kronor) 

(Inklusive 2 övernattningar i dubbelrum, 2 frukostbuffé, stor buffé på fredagen, 3-rätters middag på 

lördagen) 

Torsdag-Söndag 24-27/8: 3250 kronor/ person (enkelrumstillägg 1000 kronor) 

(Inkluderar 3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukostbuffé, middag på torsdagen, stor buffé på fredagen, 3-

rätters middag på lördagen). 

 

Anmälan på mailadressen; thlundstrom@hotmail.com , och betalning till klubbens postgirokonto 88 71 57 -6 , vid 

anmälan och betalning ange vem och vad som anmälan/ betalningen avser och om ni vill ha dubbel eller enkelrum, 

samt om ni vill ha kött eller fisk till middagarna. Anmälan och betalning önskar vi senast torsdagen den 20 juli.  

RWP Styrelsen Blue Knights Sweden I 
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