
INTERNATIONAL TRIUMPH DAY  

VANN SPA 2018 

Välkomna till Triumph Club of Swedens 
Sommarträff  27-29 Juli 2018 på VANN SPA i hjärtat 
av Bohuslän. 
Här träffas vi till en klassisk ITD-träff med våra Triumphbilar. 
Men VANN erbjuder också sköna bad inom- och utomhus. 
Ta ett dopp i eldpoolen och i ispoolen, eller varför inte gå och 
ta ett morgondopp i den salta Gullmarsfjorden. 
Vi äter i VANNs KRAV-märkta restaurang inomhus eller på  
Gullmarsterassen med utsikt över havet. 



Anmälan: 
Gå in på vår hemsida www.triumphclub.se och klicka på  
ITD 2018, där finns anmälningsformuläret. 
Vänligen uppge: Namn på förare och passagerare, E-post och 
telefonnummer. Bilmärke, modell + år, reg-nummer. 
Meddela behov av specialkost/allergier. 
 
Deltagaravgift: 350 kronor/person (upp till 16 år 100 
kronor/person). Betalas senast den 1 Juli, Postgiro 424191-5 
OBS, glöm ej att ange namn och telefonnummer vid betalning. 
I avgiften ingår välkomstfika, fredagens grill samt tvårätters supé 
på lördagen. 
 

Boka boende: 
Boende bokas av deltagaren direkt till VANN SPA.   
Uppge ”Triumph club of Sweden, bokningsnummer #228885” vid 
bokning.     Telefon: 0523-44200        bokning@vann.se 
 
Priser: Per person i enkelrum inklusive frukostbuffé        2390:- SEK 
             Per person i dubbelrum inklusive frukostbuffé     1790:- SEK 
I priset ingår fri entré till SPA-avdelningen samtliga dagar. 
Den som önskar någon form av SPA-behandling bör boka detta så 
fort som möjligt. 
För behandlingar och priser, kontakta VANN SPA. 
 
Då VANN SPA ligger mitt i bohuslän och det är semestertid,  
dröj inte med att boka boende. 
Triumph club of Sweden har ett antal rum reserverade till den  21 
Juni. 

Fredag 27 Juli: 
Incheckning från kl. 15.00. 
Fika vid ankomst. 
Grill på kvällen på Gullmarsterrassen. 
 
 

Lördag 28 Juli: 
Lördagen startas med en frukostbuffé. 
Sedan kommer Triumphrallyt att köras ut till den  
vackra bohusländska kusten, genom en rad klassiska 
kustsamhällen. 
På kvällen äter vi 2 rätters supé då det även blir 
prisutdelning mm. 
 
 

Söndag 29 Juli: 
Frukostbuffé serveras. 
Årsmöte kl 9.30, alla medlemmar är 
välkomna att delta. 

In english to foreign visitors: 
Use our application form on our website: www. triumphclub.se 
Please enter: Name on driver and passenger(s). E-mail, phone 
number and country. 
Please mention if you suffer from custom diet.  
Make of car- Triumph or other make. Model and year, registration 
number. 
Fee: From Friday to Sunday SEK 350 each ( up to 16 years old SEK 
100). BBQ and dinner included. 
Attention: Last date to enter the event is July 1. 
Booking room: Contact VANN SPA, bokning@vann.se or call    
+46 523-44 200 . 
Triumph club of Sweden have some rooms reserved until 21 June. 
Foreign visitors can pay entry fee att arrival. Check in from 3 pm 
Friday. 
If you want more information, E-mail tcs.miljo@triumphclub.se or 
call +46730-66 11 07. 

Kontakt: 

Anders Olsson 
0730-66 11 07 
tcs.miljo@triumphclub.se 
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