BOENDE Cyclocross‐tävling 5‐6 december 2020
Boende för deltagare, medföljande, publik, arrangörer och funktionärer, ankomst fredag eller
lördag. Passa på att ta med familjen och stanna en extradag.
Alla erbjudanden gäller i mån av plats.

Hotell Gästis anrikt hotell mitt i stan, ett par hundra meter från tävlingsområdet
Rumstyp
Fredag
Lördag
Söndag
Enkel
1045:‐
1695:‐
945:‐
Dubbel
1395:‐
1995:‐
1095:‐
Trippel
1695:‐
2295:‐
1395:‐
Fyrbädds
2095:‐
2695:‐
1795:‐
 Frukostbuffé ingår i alla priser
 Gratis bad i Leninbadet vid boende två‐tre nätter
Bokning via telefon 0340‐18050
Bokning via mail: info@hotellgastis.se
Ange bokningskod: ”Cyclocross”
Läs mer om Hotell Gästis >>

Clarion Collection Hotel Fregatten i hamnområdet nära tävlingsområdet
Rumstyp
Enkel
1095:‐/natt
Dubbelrum 1295:‐/natt
 Frukost, eftermiddagsfika samt kvällsmåltid ingår i alla priser
 Fri tillgång till relaxavdelning samt till gym Atletica.
Bokning via telefon: 0340 67 70 00
Bokning via mail: cc.fregatten@choice.se
Ange bokningskod: Cyclocross2020
Läs mer om Clarion Collection Hotel Fregatten >>

Apelviken.se konferens‐ och semesteranläggning, ca 2,5 km från centralorten/tävlingsområdet
Hotellägenheter
46 kvm, 2 st sovrum m 2 sängar i varje rum.
per natt
1p/lägenhet:
815kr
2p/lägenhet:
10250kr
3p/lägenhet:
1195kr
4p/lägenhet:
1395kr
 Egen parkering, egen uteplats, ett kök, ett badrum och ni kan ta med cykeln in i lägenheten.
 Det ingår uppbäddade sängar, frukostbuffé och slutstädning.
Bokning via telefon: 0340‐64 13 00
E‐post: konferens@apelviken.se
Uppge kod: ”SM Cyclocross 2020”
Läs mer om Apelviken.se >>

Fästningens B&B/Vandrarhem unikt boende innanför murarna på Varbergs fästning, i själva
tävlingsområdet.
Bed&Breakfast, inkl lakan/handduk & frukost
Rumstyp
per natt
Enkelrum
645:‐
Dubbelrum 895:‐
Trebäddsrum 1295:‐
Fyrbäddsrum 1395:‐
Familjerum
4‐6 personer 1695:‐
Vandrarhem (det gamla fängelset), exkl lakan/handduk & frukost
Rumstyp
per natt
Enkelcell
395:‐
Dubbelcell
790:‐
Lakan
100:‐/person
Frukost
95:‐/person
 Hyr lakan och handdukar eller ta med själv.
Bokas on‐line via hemsidan https://www.fastningensvandrarhem.se
Bokning via telefon: 0340‐692469
Bokning via mail: info@fastningensvandrarhem.se
Läs mer om Fästningens Vandrarhem >>

Varbergs Kusthotell, anrikt hotell vid havet, ca 2,5 km från centralorten/tävlingsområdet
Rumstyp
fredag
lördag
Enkelrum
998:‐
1198:‐
Dubbelrum 1198:‐
1398:‐
Vi har även möjlighet till trippelrum/familjerum om man har barn med sig, kostnaden beror på barnens
ålder och vilken rumskategori som då behövs, kontakta hotellet direkt.
 Frukost ingår
 Tillgång till gym ingår
 2‐rätters supé erbjuder vi för 365:‐ /pers (ord. 395:‐)
 Thalassospa 469:‐/pers, måste förbokas i dessa tider
Bokning eller frågor: Tel 0340‐629 800 eller varbergskusthotell@comwell.se
Ange bokningskod: Cyclocross 5‐6 dec.
Läs mer om Varbergs Kusthotell >>

