Boendealternativ SM/DM-helgen 4-5 april 2020

Boenden som arrangören rekommenderar

3 st boendealternativ:
1. 4-bäddsstuga med toalett, dusch och kök. 870-985kr/natt. Tillägg kan bokas såsom
frukost, lakan/handdukar och slutstädning.
2. 4-bädds studio med toalett, dusch och kök. 1265kr/natt. Frukost ingår. Tillägg såsom lakan/handdukar och slutstädning kan bokas.
3. 6-bäddsstuga med toalett, dusch och kök. 1100-1230kr/natt. Tillägg kan bokas,
såsom frukost, lakan/handdukar och slutstädning.
För bokning kontakta receptionen på 0490-258000 och uppge att bokningen avser SM alt.
DM i orientering och koden VO2020.

Fängelset Hotell & Konferens i hjärtat av Västervik
Fängelset Hotell & Konferens har många olika typer av boende såsom sovsal och lägenheter,
även boende med möjlighet till egen mathushållning.

Nedan följer några prisexempel:
1. Vandrarhem, toalett och dusch i korridor 2 pers 716:-/natt
2. Boende i cell m toalett & dusch 		

2 pers 808:-/natt

3. Hotellrum 					2-bäddsrum, 992:-/natt
							4- bäddsrum, 1176:-/natt
							5- bäddsrum, 1256:-/natt
							Svit 4-5- bädds, 1872:-/natt
Ingår i priset:
WIFI - Fri parkering - Frukost - Sängkläder och handdukar - Städning - Torkmöjligheter
För att boka kontakta receptionen på 0761 36 89 66 och uppge att bokningen avser SM alt.
DM i orientering och bokningskod VO2020.

Välkommen tiill VÄstervik!
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I priset ingår lakan, handdukar och frukost samt tillgång till det gemensamma
köket. Alla rum har dusch och toalett, TV samt WIFI.
4 st boendealternativ:
1. Standardrum Budget: Minsta rums alternativet med rum på 10 m². Rummet
har en 140 cm dubbelsäng samt en nedfällbar 90cm säng. Plats för maximalt 2
vuxna. 716-796 kr/natt
2. Standardrum: Rum för upp till 2 vuxna och 1 barn med en yta på 12 m².
Sängalternativen är 140 cm dubbelsäng samt nedfällbar 90 säng. 895-1095kr/
natt
3. Standardrum Havsutsikt: Precis som det låter rum med utsikt mot vattnet med
yta på 14 m². En dubbelsäng på140 cm samt en nedfällbar 90 säng ger plats till
maximalt 2 vuxna och 1 barn. 1095-1295 kr/natt
4. Familjerum: 2 st 80 sängar samt två nedfällbara juniorsängar 80x200 ger plats
åt 2 vuxna samt 2 barn. 1445-1595 kr/natt
För bokning kontakta Västervik Guesthouse på 0493-556060 eller boka direkt via
vår hemsida www.vastervikguesthouse.se. Uppge att bokningen avser SM alt.
DM i orientering samt bokningskoden VO2020.

6 kilometer norr om Västerviks centrum, omgivet av ekbevuxna kullar och vid Gamlebyvikens friska vatten, ligger friluftsgården Marsbäcken. Två fastigheter är för
boende och rymmer idag 40 bäddar, 6 duschar varav två handikappanpassade, 8 st
WC varav en handikappanpassad, bastu för extra trivsel och tvättstuga för er som
stannar länge. Plats för extra sängar finns om ni är fler.
Kontakta Ulrika Pechler för bokning, tel. 073-543 10 96

Välkommen tiill VÄstervik!

