
                           
 

Dansk Datsun Klub’s Jubilæums Træf 2022 på Nordfyn. 
 

Dansk Datsun Klub inviterer til det årlige træf for alle japanske veteranbiler. 
 

Træffet foregår d. 27. august 2022 med start kl. 9.30 fra P pladsen, 
Hotelpassagen, 5400 Bogense. 

 
Der bliver tilrettelagt en spændende rute i det flotte nordfynske landskab med flere 
stop undervejs med hyggelige besøg på forskellige seværdigheder.  
 

Tilmelding til deltagelse i løbet, direkte til Jørn Krogh, 20 22 61 09,  
senest d. 21. august 2022. 

 
Som sædvanligt kan der være mulighed for overnatning i forbindelse med træffet, i år 
har vi lavet aftale med Bogense Hotel, som kan tilbyde følgende: 
 
Fredag ved ankomst serveres kaffe og kage, aften serveres 2 retters middag, samt 
overnatning og morgenmad.                
Lørdag serveres velkomstdrink inden 4 retters sæsonmenu, fri øl, vand og vin i 3 timer, 
samt kaffe m. 1 cognac eller likør efter middagen. Overnatning med morgenmad. 
                          
I alt for to overnatninger inklusiv ovenstående, pr. person i delt dobbeltværelse:              
kr. 1.157,50.  
 
For dem som alene ønsker at deltage i spisningen fredag aften er prisen kr. 179,00 pr. 
person. Drikkevarer afregnes separat for alle fredag. 
For dem som alene ønsker at deltage lørdag aften med fire retters middag med all 
inclusive er prisen kr. 425,00 pr person. 
 
Værelserne ligger i hovedbygningen med bad og toilet på gangen. Der er fri parke-
ringsplads bag hotellet, adressen er Hotelpassagen, 5400 Bogense.  

Der er et begrænset antal værelser til rådighed, så først til mølle… 
 
Bestilling direkte til Bogense Hotel, tlf. 64 81 11 08 eller info@bogensehotel.dk, oplys 
deltagelse i ”Japanertræf 2022” ved bestilling. Ønskes anden sammensætning skal 
dette aftales direkte med Bogense Hotel. 
 
Fælles turafslutning ved ankomst til Bogense Hotel med overrækkelse af årets tur-
mærke mm. 
 
Klubben blev etableret i marts måned 2017, hvor tidligere træf har været afholdt forskellige steder i 
Danmark, denne gang midt i Danmark. Derfor er det bestyrelsens håb, med ovenstående billige arran-
gement, at mange medlemmer vil deltage og festliggøre det lille jubilæum med højt humør og flotte 
japanske biler i Bogense og omegn. 
 

Velmødt i Bogense 2022.  
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