
SM K-PIST
31/8 – 2/9 2018

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

Välkomna till Visby och Gotland där sommaren gärna 
stannar kvar och vattnet är badbart länge till. Här bjuder 
vi på en spännande tävlingshelg och trevligt umgänge.

ARRANGÖRER:  Gotlands Skyttesportförbund

TÄVLINGSDAGAR:  31 augusti – 2 september 2018.

TÄVLINGSPLATS:  Visborgs slätt i Visby

ANMÄLAN:  Enligt senare utskick

INFORMATION & FRÅGOR   Lars Tofftén tel 070-555 60 86

Gotlands Skyttesportförbund inbjuder 
till SM i K-pistskytte och hälsar alla 
skyttar välkomna till Gotland.



IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

ALLA RESER MED IDROTTSPRISER PÅ FÄRJAN!

SM K-PIST   31/8 – 2/9 2018
LOGIFÖRSLAG

Logiförslag  i samband med SM i K-pist 
31 augsti – 2 september 2018
Här presenterar vi några alternativ på boende i Visby med 
omnejd. För er som önskar andra alternativ såsom vandrarhem 
eller privata stugor eller så är ni välkomna att kontakta oss 
så tar vi fram förslag på det ni önskar. 

Alternativ 1.

Gustavsvik semesterby 
Vid havet ca 3 km norr om Visby centrum ligger Gustavsvik 
Semesterby. Här kan ni bo i fritidsvåningar 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, beståenda 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. 
Här ingår det lakan, handdukar och frukost.

8-bäddsstuga 1 100 kr / stuga och natt 
Fritidsvåning 5–6 bäddar 900 kr / lägenhet och natt
Fritidsvåning 4 bäddar 700 kr / lägenhet och natt
Bed & Breakfast enkelrum 600 kr / rum och natt
Bed & Breakfast dubbelrum 800 kr / rum och natt  

Alternativ 2.

Hotell Solem 
Ni bor på Hotell Solem som ligger precis utanför Visby 
ringmur. Hä kan man bo i enkel, dubbel eller 3-bäddsrum. 
Lakan, handukar och frukost ingår.

Enkelrum 550 kr / rum och natt
Dubbelrum   650 kr / rum och natt
3-bäddsrum  975 kr / rum och natt

Idrottspris på färjan 
Priserna varierar beroende på vilken dag och tid man reser. 
Priserna under är enkel resa och med plats i ekonomi/
aktersalong.
Vuxen  162 kr – 398 kr
Ungdom 19-25 år  130 kr – 318 kr
Ungdom 13-18 år 53 kr – 132 kr
Personbil  238 kr – 373 kr

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 fina förmån. 
För bokning och information kontakta oss på telefon 
0771-22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Mer information om våra fartyg hittar du på vår hemsida 
www.destinationgotland.se 


