KNEIPPBYN SWIM
PÅ GOTLAND
12-14 JUNI 2020

Wisby Simsällskap i samarbete
med Kneippbyn Resort inbjuder till
Kneippbyn Swim på Gotland.
Boka paketpris med all inclusive!

Välkomna till sommar och simning på Gotland. Nu är Visby
som vackrast och sjuder av liv. Medeltid, kafeer och krogar,
ringmur, shopping, strand och hav blandas till en fantastisk
sommarstad som måste upplevas.

ARRANGÖR Wisby Simsällskap
TÄVLINGSINFORMATION Simklasser, tider med mera kommer på
hemsidan: wisbysim.kanslietonline.se
Sista datum för att anmäla till tävlingen är 6 juni.
Om du vill ha veta mer mer om tävlingen kontakta:
milad.nazari@wisbysim.se så skickar vi mer information.

PAKETPRIS MED RESA TILL GOTLAND

Paketet går att

Färja tur/retur med Destination Gotland. boka fram till 30 april,
2 middagar med buffé på Kneippbyn
därefter i mån av plats
2 luncher på Märthas Café i Visby
Boende i 4-6 bädds-stugor på Kneippbyn Resort
2 nätter inkl lakan, frukost och slutstädning
• Vuxen från 27–65 år		
2 250 kr per/person
• Ungdom 20–26 år		
2 150 kr per/person
• Tonåring 14–19 år
1 850 kr per/person
• Barn 6–13 år
1 770 kr per/person
Boende på Hotell på Kneippbyn
• Vuxen 27–65 år 		
2 400 kr per/person
• Ungdom 20–26 		
2 290 kr per/person
• Tonåring 14–19 år 		
2 020 kr per/person
• Barn 6–13 år 		
1 940 kr per/person
I paketavgiften så ingår fritt inträde till
Kneippbyn Sommar& Vattenland alla tävlingsdagar.

Ta med familj och vänner Alla som deltar i arrangemang
inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspriser. Tar
du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma
fina förmån. Mer information om våra fartyg, turlista mm
finner du på vår hemsida www.destinationgotland.se

Bokning av resepaket:
Ring 0771-22 33 50 eller maila idrottsresor@destinationgotland.se

För information om paketet kontakta
Daniel Bengtsson, daniel.bengtsson@destinationgotland.se

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands Idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

kusinerna.se

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

