
Välkomna!

Program
Fredag 
Vi anländer till hotellet i Sundsvall under eftermiddagen. Sedan vi checkat 
in på hotellet och registrerat oss hos klubbens funktionärer, träffar vi gamla 
bekanta eller gör nya bekantskaper bland klubbmedlemmarna, rekognoserar 
i de vackra omgivningarna och bland bilar med stjärnstatus. Ankomstbuffé 
serveras kl. 18.00-20.00.

Lördag
Efter frukost startar utflykten med ett antal kontroller. Vi kör en omväxlande 
tur genom det medelpadska industri- och naturlandskapet och avslutar med 
lunch och guidning på Norra berget i Sundsvall. Återfärden till hotellet sker 
i egen takt och ni kan välja att på egen hand eller i en mindre grupp besöka 
stadens sevärdheter. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla sig 
till en guidad stadsvandring bland de sevärda husen i stenstaden Sundsvall. På 
kvällen vidtar mingel och en trerätters festmåltid avnjutes. Priser utdelas till de 
som bäst lyckats med dagens tävling och kvällen fortsätter med bilprat, mingel, 
däcksparkande och för de som önskar bar och musikmaskin. 

Söndag
Efter hotellfrukosten är det dags att packa bilen och ta farväl. Hemresa i egen 
takt eller varför inte utforska någon del av den mäktiga Norrlandskusten. 
Utcheckning senast kl. 12.00.

Kostnader
Ankomstbuffé, två övernattningar med frukost och trerätters festmiddag 
med välkomstdrink:
2.209 kr/person med del i dubbelrum. Enkelrum 2.809 kr.
Deltagande enbart lördag förmiddag till söndag – en övernattning med frukost 
och trerätters festmiddag med välkomstdrink: 
1.204 kr/person med del i dubbelrum. Enkelrum 1.504 Kr. 
Vatten ingår i måltiderna, övriga drycker tillkommer. Tillägg svit: 650 kr per natt.

Anmälan
Bindande anmälan senast den 1 maj enligt anvisningarna i den separata 
anmälningsblanketten eller i anmälningsblanketten på klubbens hemsida.

Tips på aktiviteter till lördag eftermiddag – anmäl er senast den 31 maj!

Stadsvandring: Se och hör om Sundsvalls händelserika historia och unika stadskärna Stenstan som byggdes upp efter en förödande stadsbrand 
1888. Tillsammans med guide promenerar ni bland de rikt dekorerade renässanshusen.
Tidsåtgång: 1 tim 15 min Pris: 150 kr/pers.
Mötesplats: Vid statyn på Stora torget utanför Stadshuset.
 
Takvandring: Se och hör om Sundsvalls unika stadskärna Stenstan från taket till ett av stans centrala kvarter. Guide berättar om stadens historia. 
Promenaden sker på gångbryggor runt takåsen och samtliga är tryggt förankrade med säkerhetsutrustning. Läs gärna mer på www.takvandring.com
Säkerhetsregler: Du måste vara minst 145 cm lång, får väga högst 120 kg, du får inte vara drog- eller alkoholpåverkad, du får ej ha skor med 
klackar, den som har kända hjärt- och kärlproblem eller lätt får yrsel bör avstå takvandring.
Tidsåtgång: 1,5 tim Pris: 375 kr/pers.
Mötesplats: Vid statyn på Stora torget utanför Stadshuset.
 
Anmälan till dessa aktiviteter: namn, antal deltagare och mobilnummer (om vi behöver kontakta dig) görs till arrangören Aktivera via e-post: 
upplev@aktivera.com senast den 31 maj. Betalning kan antingen ske på plats med Swish eller förskottsinbetalning till bankgiro: 5942-7179 (SEB). 
Kontant betalning mottages ej. Ange betalningssätt vid anmälan.

STORA TRÄFFEN 2019 • 14-16 juni
Välkommen till Sveriges vackraste stad!
Sundsvall vann denna titel 2017 i Arkitekturupprorets tävling med nästan 20 % av alla rösterna. När Sundsvall, Umeå och Luleå brann 
ner under det varma året 1888 blev nybyggnationen här unik. De fattigare städerna längre norrut återuppbyggdes i trä, men i Sundsvall 
valde träpatronerna att anlita de bästa arkitekterna från Stockholm och återuppbyggde sin stad i sten. Den intressanta stenstaden är 
relativt okänd för många svenskar då Sundsvall inte är ett vanligt turistmål. Staden, som ligger vackert mellan två kullar, är fylld av 
arkitektur som påminner om den på Strandvägen i Stockholm – en lämplig omgivning till våra stjärnprydda bilar. 

Vi kommer att bo på Södra Berget Hotell & Resort, som är vackert beläget på bergets topp med fina naturområden. Hotellet har 
även eget spa, och 24 sviter kan bokas med egen bastu till en extrakostnad. På parkeringen finns gott om plats för våra bilar. Vi 
äter välkomstbuffé, frukost och festmeny i hotellets förstklassiga restaurang. Lunchen intar vi under lördagens utflykt på Restaurang 
Grankotten på norra stadsberget i Sundsvall.

Skanna koden för enklare 
anmälan via smartphone!


