Vi kan ur vårt sortiment erbjuda fullt moderna
stugor och lägenheter, semesterbyar, hotell eller
vandrarhem. Här nedan finner du några förslag.

Resepaket till Helg utan älg
Inför orienteringstävlingen den 23-24 oktober erbjuder vi
ett förmånligt paket där boende och resor ingår.

Gustavsvik semesterby
Vid havet ca 3 km norr om Visby centrum ligger
Gustavsvik Semesterby. Här kan ni bo i fritidsvåningar,
mysiga lägenheter med utsikt över havet. Det är fullt
moderna lägenheter med två eller tre sovrum, kök,
dusch och wc samt TV. Det finns även 8-bäddsstugor,
bestående av fyra sovrum med två bäddar i varje rum,
dusch/wc, TV samt fullt utrustat kök, (lakan, handdukar
och frukost ingår ej). Eller Bed & breakfast, som är
tvåbäddsrum med dusch/wc där det ingår lakan,
handdukar och frukost.
4-bäddslägenhet 790 kr/lägenhet och natt
6-bäddslägenhet 790 kr/lägenhet och natt
8-bäddsstuga 1 190 kr/stuga och natt
Bed & breakfast 2-bäddsrum 690 kr/rum och natt
Bed & breakfast enkelrum 490 kr/rum och natt

SCANDIC HOTELL
Ni bor på Scandic Hotell som ligger mitt emot
färjeterminalen, bara ett stenkast från Visbys centrala
delar. Här bor ni i enkel-, dubbel- eller 3-bäddsrum med
dusch & wc.
Enkelrum 990 kr/rum och natt
Dubbelrum 1 190 kr/rum och natt
3-bäddsrum 1 690 kr/rum och natt

Hotell Solhem
Centralt läge nära hamnen och ringmuren.
Enkelrum 855 kr.
Dubbelrum 1005 kr
3-bäddsrum 1275 kr.

Paketresa med färja tur/retur från Oskarshamn eller
Nynäshamn till Visby med sittplats i aktersalong, boende
2 nätter på Scandic Hotell i dubbelrum inkl. frukost samt
busstransport till och från tävlingen båda dagarna.
1 746 kr per/person.

Destination Gotland erbjuder även
bokning direkt via hemsida till
idrottspriser!

Ta med familj och vänner
Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser
till våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familj
och vänner erbjuder vi även de samma förmånliga
idrottspriser.

BOKA i tid!
Gå in på www.destinationgotland.se och välj ”Boka
Färja” fyll i önskade resedatum i anslutning till aktuella
tävlingsdatum samt linje.
Ange ”KAMPANJKOD” DI39OL21 för Swedish League
final med Helg utan Älg (tävlingsdatum 23-24 oktober
2021).
Följ sedan bokningsdialogens flöde och instruktioner.
Är du osäker på hur du skall göra eller har några specifika
önskemål är du välkommen att ringa Destination
Gotlands Idrottsbokning tel: 0771-22 33 50 eller maila
idrottsbokningen@destinationgotland.se.

