
 

VÄLKOMNA!

STORA TRÄFFEN 2023  | 16–18 juni

PROGRAM
Fredag 
Vi anländer till Aronsborg Konferenshotell under eftermiddagen. 
Sedan vi parkerat vid hotellet och checkat in, njuter vi av trevlig 
samvaro, de vackra omgivningarna och naturligtvis de vackra 
bilarna. Under kvällen serveras en ankomstbuffé.

Lördag 
Efter en välsmakande frukost gör vi en utflykt med kluriga frågor 
och praktiska prov i lagom takt längs de vackra omgivningarna i 
Uppland. Längs vägen stannar vi och äter en god lunch.
 
Eftermiddagen ger möjlighet till avkoppling och diverse aktivi
teter i anslutning till hotellet, som att besöka hotellets pool, 
bastu, träningsrum eller bar. 

På plats finns dessutom hotellets eget Bageri & Chokladeri, 
där det bland annat tillverkas choklad. På kvällen minglar vi 
och avnjuter därefter en trerätters festmåltid. I samband med 
måltiden sker prisutdelning.

Söndag 
Efter frukost säger vi adjö. De som så önskar stannar i trakten 
och besöker intressanta platser enligt senare tips.

KOSTNADER
2 övernattningar. Buffé fredag, frukostar och en festmiddag med 
välkomstdrink. Övrig måltidsdryck tillkommer. Pris per par i dubbelrum 4 870 kr; Pris 1 person i enkelrum 3 285 kr. 

1 övernattning fredaglördag. Buffé fredag, frukost. Måltidsdryck tillkommer. Pris per par i dubbelrum 2 040 kr; Pris 1 person i enkelrum 1 445 kr. 

1 övernattning lördagsöndag med frukost och festmiddag med välkomstdrink. Övrig måltidsdryck tillkommer. Pris per par i dubbelrum 2 830 kr; 
Pris 1 person i enkelrum 1 840 kr. 

Region Öst bjuder in till Stora Mercedes-Benz Träffen 2023. Träffen äger rum den 16-18 juni på 

Aronsborg Konferenshotell vackert beläget vid Mälarens strand i Bålsta, 40 min från Stockholm. 

ANMÄLAN HOTELL
Hotellbokning sker senast 19 maj och görs via QRkod nedan eller via länk på MB Klubbens hemsida, www.mbks.se. Vid hotellbokning 
anmodas man ange ett kortnummer, men beloppet dras först vid in eller utcheckning. När du bokat får du ett svarsmail från hotellet. Rums
bokningen är avbokningsbar t.o.m. kl. 18.00 dagen före ankomst. Först till kvarn gäller för att garantera plats. Mer information om hotellet 
finns på www.aronsborg.se

ANMÄLAN KLUBBEN
Efter att du bokat hotellet, anmäl deltagandet via formulär på klubbens hemsida och sätt in anmälningsavgiften 
(300 kr/person respektive 100 kr/barn under 15 år) på klubbens Bankgiro 670–3367. Vid inbetalningen ange 
medlemsnr och texten Stora Träffen. Speciella önskemål om mat etc. anges på klubbens anmälningsformulär.
  
 Har du eget boende och endast vill beställa mat, gör det via klubbens anmälningsformulär.

 Kan du inte anmäla deltagandet via klubbens formulär – kontakta Kansliet på telefon:    
073970 44 03  (obs telefontid måndagar kl. 17.0020.00) eller via email: kansli@mbks.se

 Bokning av hotellet via QR-koden eller via länk på klubbens hemsida.


