DTAK Årstræf 2018

Fredag den 17. til den 19. August 2018
Årets træf holdes i det vestjyske – nærmere bestemt Oksbøl –
lige før man når Danmarks vestligste punkt Blåvand.

I år bliver teltene ikke våde, og der bliver
ingen kamp om at få en hytte. Vi skal nemlig
alle sammen bo på hotel med super
forplejning under næsten luksuriøse forhold,
og det har vi ikke prøvet før.
Tilmelding:
Sker per e-mail til: traef@dtak.dk – flg. skal oplyses:
Navn
Medlemsnummer
Antal deltagere voksne – børn
Triumph model – årgang / andet bilmærke
Træfgebyr (per medlem / samlever / hjemmeboende børn over 14) kr. 250,- person
Træfgebyr (børn under 14 år)
kr. 0,- person
Træfgebyr (per gæst / ikke medlem)
kr. 350,- person
Gebyret indbetales samtidig med tilmelding ved bankoverførsel til 1551 3675728305
Husk at angive medlemsnummer / navn ved overførslen.
Tilmeldingen er først gyldig, når indbetalingen er modtaget.
Tilmeldingsfrist:

senest 1. august

Indkvartering:
bestilles direkte hos:
Koncept Hotel Oksbøl
Strandvejen 1 – 1A, 6840 Oksbøl – tlf. 75 27 11 10 – email: info@koncepthotel.dk
Er der I forbindelse med forplejning specielle behov oplyses dette ved bestillingen.
Ved booking henvises til DTAK Triumph træf; hvorved du får specialpriser, som er:
Overnatning:
Værelser med bad og toilet på gangen.
Enkeltværelse uden bad og toilet pr. nat
Dobbeltværelse uden bad og toilet pr. nat

kr. 276,kr. 370,- for 2 personer

Værelser med bad og toilet på værelset.
Enkelt pr.nat
Dobbeltværelse pr. nat
3 personers pr. nat
4 personers pr..nat

kr. 370,kr. 463,- for 2 personer
kr. 557,- for 3 personer
kr. 650,- for 4 personer

Sengelinned og håndklæder kan medbringes eller lejes for
kr. 75,Ønskes opredning koster leje inkl. opredning
kr. 95,Der er fuld WIFI på alle værelser og fælles områder.
Tv på næsten alle værelser med gratis DR kanaler
Fælles TV stue med den store tv pakke, sofa miljø og spil.
Det store konference lokale på 800 m2 vil blive stillet til DTAK’s rådighed, og det har direkte ind- og
udgang fra parkeringspladsen.
Forplejning:
Fredag:
Der vil traditionen tro være en grill klar til høflig selvbetjening og tilberedning af egne varer.

Lørdag:
Morgenbuffet bestående af: Hjemmebagt brød, hjemmelavet marmelader, pålæg, æg og pølser,
surmælksprodukter, frugt, juicer, kaffe/the mm.
Frokost bliver ”Sandwich to go” (stor) inkl. 1 kildevand, som medbringes på køreturen.
Aftensmad som buffet
Hertil købes hotellets drikkevarer:
Vin Hvid/rød pr. flaske
Øl/sodavand
Is vand

Søndag:
Morgenbuffet som om lørdagen

kr. 150,kr. 20,kr. 0,-

Program – foreløbigt
Fredag:
Ankomst efter
Grill klar
Aftenhygge

kl. 16
kl. ca. 18-19
til formanden kysser godnat

Lørdag:
Morgenmad fra
Afgang på køretur
Forventet hjemkomst fra køretur
Opstilling på P-pladsen til vurdering af biler
Klubmiddag
Aftenhygge

kl. 7.30
kl. 10
ca. ca. kl. 15
fra kl. 15
kl. 19
til formanden kysser godnat

Søndag
Morgenmad fra
Træffet slutter

kl. 8
kl. 12

-----Spørgsmål vedr. træffet rettes til:
Frank Sihm
Kurt Sihm

traef@dtak.dk
40 84 43 18
40 59 97 10

