Træf i Midtjylland
Så er det tid til at finde kværnen frem igen, og køre mod Midtjylland til Shadowtræf.
Fra den 4.5 – 6.5 2018
Stedet er Trandum Camping, Falhedevej 1, 7800 Skive.
Ligger i udkanten af Plomgård plantage, hvor der er anlagt stier og ulven er endnu
ikke set der.
Campingpladsindehaveren vil lave mad til fredag og lørdag aften, samt sørge for
morgenmad til os begge dage. Vi har valgt en fast menu af planlægningsmæssige
grunde, og lyder som følger:
Fredag aften wienersnitsel med tilbehør 80 kr. pr. pers.
Lørdag aften griller de noget godt oksekød. 100 kr. pr. pers.
Dessert is eller lignende til 40 kr. pr. pers.
Morgenmad/buffet koster 50 kr. dag pr. person
Drikkevarer til maden købes dér, og igen til rimelige priser. Campingfatter snakkede
desuden om nogle rigtige gode irish-coffee´s…
På pladsen forefindes hytter af ældre dato, men orker man ikke telt, er dét en
mulighed for overnatning. Desuden er der en lille lejlighed med plads til 3-4
personer. Nogle af hytterne er udlejet, så vær kvik, hvis du er interesseret.
Priser på overnatning:
Pr. telt pr. dag 20 kr.
Strøm pr. dag 20 kr.
Overnatning pr. dag pr. person 65 kr.
Lille hytte (2 pers.) 110 kr. pr. dag + overnatning
Stor hytte (5 pers.) 180 kr. pr. dag + overnatning
Lejlighed 350 kr. pr. Nat

Reservering af hytter /leiligheder, direkte hos Trandum Camping på
Tlf: +45 42 19 05 97 eller på mail: info@trandumcamping.com

Lørdag har nogle lokale ”motorcykel-bøller” arrangeret en tur ud i den dejlige natur
omkring Skive og omegn. Lidt fin-kultur bliver det nok også til… Noget af Jakob
Jensens Design…?
Så finder vi et sted og holde spise/tisse/strække-ben pause på turen.

Tilmelding senest den 23.4.18 på mail: tref@shadow-mc.dk, tlf: 27326207
Betaling for mad til bank reg 9853 konto 4302788 eller mobile-pay 27326207
Se mere på Facebook Trandum Camping, hvor der også er billeder derfra.
https://www.facebook.com/trandumcamping/

Vi glæder os til at se jer!

