Hej alla entusiaster av brittiska motorfordon!
Planeringen av 2018 års British Motor Meet har börjat. Efter två år på Karlsborgs fästning återvänder
Sveriges största event för engelska fordon till Hjo, vilket framgår av loggan ovan. Evenemanget äger
rum i Hjo stadspark den 3:e – 5:e augusti 2018.
Vi har bildat en förening, BRITISH MOTOR MEET, vilket innebär att platsen för evenemanget
fortsättningsvis kommer att vara Hjo. Alla motordrivna brittiska fordon är välkomna att delta. Vi ser
därför gärna att också brittiska traktorer, motorcyklar, scooters och t.o.m. ångdrivna brittiska
lokomobiler anmäls att delta. Deltagandet är dessutom gratis.
Uppdatering av vår hemsida pågår och kommer att fungera med länkar för anmälan, boenden m.m.
inom kort.
Föreningen BRITISH MOTOR MEET vore därför tacksam om klubbar och föreningar för brittiska
motorfordon informerar om vårt evenemang i sina klubbtidningar, hemsidor och övriga
informationskanaler.
Bifogar ovanstående logga och några bilder till förfogande.
Om man vill boka boende så gäller följande: Gå in ”manuellt” och boka enligt följande:
·
Gå in på www.hotellbellevue.se
·
Till vänster på startsidan finns det en ruta där man kan välja ankomst/avresa samt antal
personer. Välj och klicka på sök rum. Du kommer nu till en bokningssida där det står att det
inte finns lediga rum detta datum.
·
I mitten på sidan bredvid ankomst/avresedatum finns en ruta där det står
Erbjudande/Lojalitetskod – Skriv in er kod BMM2018 och klicka på sök rum. OBS, måste vara
stora bokstäver.
·
Välj det rum du vill ha och klicka på lägg till i varukorg.
·
Nu kan du välja om du vill ha något lite extra på rummet vid ankomst kan ni välja detta
här.
·
Klicka sedan på boka
·
Fyll i dina uppgifter, läs igenom bokningsregler och godkänn
·
Snyggt, du är klar. Vi syns i augusti, varmt välkommen!
Länken nedan är direkt länkad till boende med buffé båda kvällarna 3–5 augusti för 2 personer.

https://bellevue.nitesoft.se/units/2018-08-03/2018-08-05/BMM2018/2
Bellevue kan också kontaktas per telefon: 0503-120 00
Med vänlig hälsning
Bror Hultgren
BRITISH MOTOR MEET

