
 – 14 –
TR Magazine #1 2022

Det finns en luftig restaurang, en whiskybar med ett av 
världens största sortiment, dessutom finns spa samt in-
omhuspool, gym och trädgård. Om intresse finns kan en 

2-timmars whiskeyprovning på fredagskvällen ordnas, kostnad 
lite drygt 500 kr, Ulf och Inge tar emot anmälningar och samord-
nar. Bokning av spa och massage, många alternativ finns, görs av 
deltagarna själva direkt till hotellet vid bokning av rum.

Väderkvarnar utgör ett typiskt inslag i landskapsbilden på vår 
tur söderut mot Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Vi får 
en guidad tur på fågelstationen med omnejd och äter sen en lätt-
are lunch på restaurang Fågel Blå.

Innan middagen på kvällen finns en hel del tips på besöksmål 
längs vägen föreslagen i roadbook. Gamla kyrkor, historiska plat-
ser, mysiga fikaställen, gallerier och om vädret med oss tips på 
badplatser.

Roadbook och mer info finns digitalt på www.trträffen2022.se. 
Sommarträffen avslutas som brukligt med årsmöte på söndagen.

Vi kommer att bo på Hotell Skansen som är ett elegant hotell i en 1800-talsbyggnad omgiven av träd och 
trädgårdar. Rummen håller en hög klass.

Triumph TR Club Sommarträff 
5-7 augusti 2022 på Öland, Hotell Skansen

Med förbehåll för Covid 19
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Fredag
14:00-17:00 Incheckning och fika
15:00 Tillgång till rummen
18:00 Buffé, bordsvatten ingår
19:00-21:00 Whiskeyprovning eller kanske Spa för den som öns-
kar, Ulf och Inge samordnar bokningar, whiskeyprovning 2 tim-
mar kostar drygt 500 kr och ett Spa med massage kostar mellan 
500 och 1000 kr beroende på omfattning

Lördag
07:00 - Frukost
09:00-09:30 Roadtripp, ca 13 mil på södra Öland. Start utspridd 
över 30 min
Ca 9:30-10:00 Hållplats i Mörbylånga hamn
11:00-13:00 Guidning på och om Ottenby fågelstation med om-
nejd och sedan lätt lunch på Fågel Blå. Guidning i 2 grupper  
ca 45 min – 1 timme
13:00-”Fri åkning” enligt förslag i Roadbook eller enligt eget huvud.
- 19:00 Bidrag till fototävlingen ska vara inlämnade före 19:00
19:30 Middag, 3-rätters enligt bifogad meny (1 glas vin/öl/alkohol-
fritt ingår), eventuella allergier meddelas Ulf eller Inge för anpass-
ning av menyn

Söndag
07:00 - Frukost
09:30 Årsmöte

Program Boende
Hotel Skansen, Tingshusgatan 1, 386 30 Färjestaden
Telefon: 0485-305 30
E-post: info@hotelskansen.com
Hemsida: www.hotelskansen.com

Bokningen av hotellrum görs av var och en direkt till Hotel Skan-
sen. Ange ”Triumph TR Club Sweden” vid bokning. Hotellet håller 
förbokade rum till anmälningstidens slut 5 juni 2022.
Dubbelrum med wc och dusch, 875 kr/person/natt
Enkelrum med wc och dusch, 1.650 kr/natt

Anmälan skickas till info@triumphtr.com  med uppgift om:
- Medlemsnummer, antal personer och namn
- Ankomstdag, dubbel eller enkelrum
- Bilmodell och registreringsnummer
- E-postadress och mobilnummer
- Önskemål om specialkost

Anmälningsavgift och deltagaravgift/person
Fred–sönd 900 kr/pers
Lörd–sönd 600 kr/pers

Anmälningsavgiften sätts in på pg 27 79 35-3,  
Triumph TR Club Sweden

Frågor besvaras av
Inge Jonsson 070-731 68 12, jonsson.inge@gmail.com
Ulf Sundin 070-5123024, ulf.sundin@telia.com

VÄLKOMNA!
Anmälan och anmälningsavgift senast 5 juni 2022

Länk till Roadbook och övrig information 
om träffen samt tips om besöksmål på Öland: 
http://trträffen2022.se. (Använd gärna QR-
koden härintill så kommer du direkt till rätt sida).


