
Några bokningstips för Årsträffen 2020 

Ni som ännu inte bokat platser till årsträffen, här kommer några tips för att det ska gå snabbt och 

enkelt att få sin bokning hanterad och snarast erhålla en bokningsbekräftelse i retur. Tipsen är 

baserade på vad vi sett i de bokningar som skickats in. All information är finns sedan tidigare på 

hemsidan men det verkar inte nått fram alla gånger. Information är svårt, vi kunde säkert ha gjort 

det bättre. 

Bokning 

”Maila följande information direkt till TanumStrand bmw@tanumstrand.se” betyder just det 😊 

 

När vi skriver att informationen enligt nedan ska ingå i bokningen så menar vi det. Det tar ju tid att 

reda ut vad som önskas annars. 

- Namn, Postadress, Mailadress och Telefonnummer för samtliga personer du bokar för. 

- Ankomstdag. 

- Det boende du/ni önskar (om du inte bokar enbart mat). 

- Det matpaket du/ni önskar (om du inte bokar boende förutom tält). 

- Eventuell person/personer du vill dela rum/stuga med. 

- Eventuella allergier, specialkost etc. 

- Övrig information som är väsentlig för anmälan/bokning. 

När det gäller boende så ange gärna ett alternativ om det första inte längre är tillgängligt. 

Boende 

4-bäddsstuga 

- ”I dessa stugor utnyttjas två sängplatser:” 

o Det är således ingen bra idé att fråga efter tre platser. Priset är dessutom per bädd 

så billigare blir det inte heller. 

- ”Bokar du endast en plats kommer TanumStrand att fördela den andra sängen till en annan 

person:” 

o Vill du bo i ett eget rum, välj då inte detta alternativ. 

4+2-bäddsstuga 

- ”I dessa stugor utnyttjas tre-fyra sängplatser.” 
o Fungerar bra för två par eller ett par i ett rum samt två som personer som vill ha ett 

eget rum  
- ”Dessa stugor passar bäst om du endast bokar ett rum för dig själv eftersom du här får ett 

eget rum.” 

o Bra alternativ om du vill ha enkelrum men inte vill ha/får plats i enkelrum i 

hotelldelen. 

- ”Bokar du endast ett rum kommer TanumStrand att fördela de andra rummen till andra 

personer.” 

o Du har fortfarande ett eget rum. 

Ytterligare information om stugorna, planlösningar etc. 

- ”Mer information hittar du här https://www.tanumstrand.se/boende/stugor ” 

- ”Frågor om de olika alternativen ställer du via mail till bmw@tanumstrand.se ” 
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Vill du välja annat boende är TanumStrand går det utmärkt. Så här går det till: 

- Vill du boka middagar, gör det enligt Bokning ovan. 

- Meddela att du har bokat annat boende till tanum2020@bmwklubben.se så att vi vet hur 
många som kommer. 

- Anmäl dig på plats när du kommer till träffen och betala samtidigt träffavgiften på 100:- 

För boendealternativ, se https://www.grebbestad.se/  
 

Övrigt 

På hemsidan: 

- ”Frågor om Årsträffen mailar du till tanum2020@bmwklubben.se. OBS! Läs igenom 

informationen på denna sida först samt dokumentet TanumStrand 2020 - Lista Q & A till 

höger under rubriken "Bifogade filer". ” 

 

Vi fyller på detta dokument när det behövs fler tips. Maila gärna in förslag till 

tanum2020@bmwklubben.se 

 

Hälsningar från styrgruppen för Årsträffen 2020! 

Mia, Mona, Martin och Mlars 
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