Dags igen! Vulcanutbrott för hela Sverige på västkusten!
MC-mässan i Göteborg 25-28 januari 2018
Vulcan Riders Sweden välkomnar dig till årets stora säsongsupptakt på Svenska Mässan, mitt i centrala Göteborg!
Vi har dukat upp med både monter, klubbshop, märken och funkisar som kan hjälpa dig tillrätta. Det är naturligtvis
mässans självklara nav för varje stolt Vulcanist, en mässa som för övrigt verkar välfylld och kul. Du hittar oss på plats E00:01.
Mer info om mässan och utställare, liksom möjlighet att köpa entrébiljett online hittar du på: https://mcmassan.se

Vi har fixat förbokning av rum! (sta’n kommer att vara fullsmockad med folk!)
Vulcan Riders Sweden har gjort förbokningar i olika prislägen:
City Hotel:

Gothia Towers:

Göteborgs vandrarhem:

City Hotell, Lorensbergsgatan 6, parallellgata till
Avenyn. Det är också här bussen hämtar oss kl.
18.30. Gångavstånd till mässan!

031-7508810. bokn ref 11530543 uppges
vid bokning. Deadline 26/12, därefter släpps
obokade rum.
•
26-28/1 15 st. dubbelsängsrum
à 1890,- per natt ink. frukost

031 401050
Vi har inte förbokat något p g a att man
måste betala meddetsamma.
Göteborgs vandrarhem ligger bara ett par
minuters promenad från mässan och är det
billigaste boendealternativet.

Tel. 031 70 84 000, uppge Vulcan Riders vid bokning för att få de rabatterade priserna.
•
26 – 28 jan 12 st dubbelrum bokade, de lite
mindre kostar 900 kr, de större 1000 kr.
•
27 – 28 jan 10 st dubbelrum bokade, samma
priser som ovan.
•
Dessutom är bokat 5 st s.k. ekonomirum med
handfat på rummen, dusch och toa i
korridoren, 600 kr
•
Alla priser per natt och det går naturligtvis att
komma tidigare till samma pris.
•
Det finns också flerbäddsrum men dessa får ni
fråga efter vid kontakt med hotellet.
Puben i källaren är stängd sedan en tid tillbaka men
vi har fått lov att hyra lokalen på lördag em/kväll för
en billig peng! Det finns inte längre något alkoholtillstånd så detta blir en privat fest där var och en
får ta med sig det dom vill konsumera. Vi får lov att
disponera klubbens glas. Det finns ju video och ljudanläggning som vi också kan använda så det rekommenderas att ni tar några bra musikvideo med er.
Vänta inte med att boka, vi har bokningen tills
vidare men vet inte hur länge än.

Hotellinfo: cityhotelgbg.se

Här anger man vid bokning om man vill ha en
eller två nätter. Hotellet ligger intill och är helt
sammanbyggt och integrerat med Svenska mäs�san.

www.goteborgsvandrarhem.se

Hotellinfo: gothiatowers.com

Välkomna till en kanonrolig mässhelg i Göteborg i goda vänners lag!
//Skipper och mässgrupen

