Fakta om paketerbjudandet
Pris:
300 kr/pers/dygn
150 kr/pers/dygn i x-trabädd

Boende på Hudiksvalls GK
Under Kristi Himmefärds-helgen 2019 bjuder vi in Sveriges bästa
orienterare till sprint-SM i Glada Hudik. Men vi vill också locka
Sveriges bästa publik. Är Ni en av dom?
Hudiksvalls Golfklubb ligger ca 10 min sydöst om Hudiksvall, med en skogsoch parkbana nära havet. Här finns helt nybyggda stugor för uthyrning i direkt
anslutning till banan.
Stugorna har 2 sovrum för 4 personer och möjlighet till två extra bäddar.
Stugorna är utrustade med dusch, toalett samt pentry.
Möjlighet att boka golfsimulator och greenfee för de som är intresserad.

Ingår:
• 8 bäddar samt möjlighet till extrabäddar
• Dusch och toalett
• Pentry
• Gratis Wifi
Tillgängligt:
30/5-2/6 2019

Ingår ej:
• Transport
• Tävlingsavgift
• Aktiviteter/mat.
• Sängkläder eller handdukar (medtas själv)
• Städning

Bokningsvillkor:
Boka senast 30 april. Avbokning senast 30 dagar
innan ankomst.

Betalningsvillkor:
50% betalas 30 dagar innan ankomst enligt
faktura. Resterande betalas 14 dagar innan
ankomst.

Frågor om paketerbjudandet:
Lin & Lo Turismutveckling
Tel.: +46 730 46 33 02
E-mail: catherine@linolo.se
Webb: www.linolo.se

Program
Torsdag, dag 1
Ankomstdag/resedag. Denna dag kan ni lugnt anlända till Hudiksvall, efter
kanske en lång resa. Området kring golfbanan har fina löparstigar, bl.a. upp till
Överberge där det finns vindskydd med grillplats och utsikt över Hudiksvall.
Fredag, dag 2
10.00 SM Individuell sprint-kval. Heja på era egna favoriter, klubbens eller distriktets tävlande.
14.00 Publik Medeldistans Nationell nivå
På em kan ni välja att hänga kvar i Hudiksvall och gå på restaurang, bio eller kanske bowla. Eller så åker ni tillbaka
till boendet och slappar och laddar för fler tävlingsdagar eller provar banans golfsimulator.
Lördag, dag 3
10.00 SM Individuell sprint-final (A). Heja på finalens deltagare som gör upp om SM-medaljerna.
13.45 SM Individuell sprint-final (B).
15.45 Publik Öppna klasserna HD18-21 samt ungdomstävling.
På em kan ni ta en tur ut mot Saltvik för bad och rekreation. Eller ta en tur till Iggesund och Bodarnegrottorna –
Europas längsta urbergsgrotta. Besök sker på egen risk. Tag med oömma kläder.
Söndag, dag 4
10.00 SM Sprint-stafett. 4 sträckor varav damer på sträcka 1 och 4 och herrar sträcka 2 och 3.
12.30 Sprint-stafett. Upplägg enligt ovan. Alla åldrar tillåtna.
Tips på restauranger!
- Golfkrogen Hudiksvall
- Pinchos i Hudiksvall
- Restaurang 49:an

I samarbete med;

