
 

 

 

 

BAKGRUND Då rådande omständigheter gör att vi av bl a smittskyddsskäl inte får 

boka skolsalar för boende har vi undersökt olika alternativ. Vi anser 

inte att vi kan administrera boende på skilda håll med vad det innebär. 

Därför har vi kontaktat ett antal lämpliga boenden, dels i närheten av 

arenan 21-22 augusti, dels de som brukar ta emot besökare under 

idrottsevenemang i Göteborg. Vi kan då erbjuda följande boenden 

som bokas och betalas enskilt av varje distrikt. I vissa fall är det först till 

kvarn som gäller då inte alla kan få plats på samma ställe. Önskas 

annat boende så står det fritt för distrikten att ordna det i egen regi.  

Kviberg Park Hotell  

 

 Ligger med gångavstånd till arenan på lördag och söndag, i samma 

byggnad som Prioritet Serneke Arena och Skidome. De kan erbjuda 

enkelrum upp till 6-bädds rum. Priserna är rabatterade och 

tilläggskostnader som normalt tillkommer per rumskategori är fasta. 

Enkelrum: 1045 kr  

Tvåbäddsrum: 1245 kr 

Trebäddsrum: 1445 kr 

Fyrbäddsrum: 1645 kr 

Fembäddsrum: 1845 kr 

Sexbäddsrum: 2045 kr 

Frukost ingår i alla priser. 

www.kvibergparkhotell.se 

Bokningskod: GMO21 

 Villkor för avbokning och betalning skiljer sig åt beroende på antal 

rum därför fås den informationen i samband med bokning. 

GÖTALANDSMÄSTERSKAP BOENDE 

20 - 22 augusti 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kvibergparkhotell.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cb04df78b80fb4fb402d508d9152897e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637564086352251861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4J3no4fZdjP8TsERsU73p7gFAEgzND59eZOeYcA3Scc%3D&reserved=0


 

Kvibergs Vandrarhem & Stugby 

 Ligger också på gångavstånd till arenan på lördag och söndag.  

De kan erbjuda boende i 4-bäddsrum med eller utan dusch och toalett 

eller boende i 5-bäddsstugor. 

4-bäddsrum vandrarhem 1080:-/natt (30 rum) 

4-bäddsrum med dusch o toalett 1580:-/natt (9 rum) 

5-bädds stugor med pentry o dusch/toalett för 2100:-/natt (22 stugor) 

Alla alternativen minst 2 nätter  

Tel. 031-435055 

Lilla regementsvägen 35 

415 27 Göteborg 

www.vandrarhem.com 

 

Liseberg stugby Har 3 olika boenden: Lisebergsbyn nära Göteborgs stora 

rekreationsområde Skatås med en kort spårvagnstur till centrala stan, 

Askims Strand vid havet i södra delen av Göteborg och Hotell Liseberg 

Heden mitt inne i stan med gångavstånd till Spinttävlingen på fredag. 

De arbetar med flexibel prissättning, vilket innebär att tillgång och 

efterfrågan styr priserna. Detta innebär att priserna kan variera från 

dag till dag. Erbjudandet 15% rabatt gäller i mån av plats. 

Bokas på liseberg.se/boende med rabattkod : GBG2021 eller genom 

att klicka på länkarna: 

Bokning Hotell Liseberg Heden 

 Bokning Lisebergsbyn och Askims Strand 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vandrarhem.com%2F&data=04%7C01%7C%7C88f439ff7d2b4d5113dc08d9115a209c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637559901052624112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9ZYqdRC%2Fe3UDkcoeOO0s%2FKHZl6TWS91yZebB0bjpdd4%3D&reserved=0
https://www.liseberg.se/boende/former/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotell.liseberg.se%2Fv2%2Fwidget%2FWidgetNewWindowStart%3FchannelId%3D32cf9891-18a5-44cc-9c45-3f70ed58147a%26culture%3Dsv-SE%26campaignId%3D7080297e-c932-4b43-ac36-2a8a1d30faaa%26promoCode%3DGBG2021&data=04%7C01%7C%7Cbcdb9389705444cea10008d91a9210c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570036911846625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aYvLCiJ3hNa7EVaIWqVIhKmuYBzvgv8nygRM8EA8AY8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboende.liseberg.se%2Fv2%2Fwidget%2FWidgetNewWindowStart%3FchannelId%3Dce6d7ec7-1688-499c-b325-46caa3482e2f%26culture%3Dsv-SE%26campaignId%3D39e2bfce-aad7-4f0f-971e-1c41578bc776%26promoCode%3DGBG2021&data=04%7C01%7C%7Cbcdb9389705444cea10008d91a9210c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570036911856621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5d7MrHT%2FHfOSQCBRNcWlsjSv3awyuLbFQUDajMhKQ%3D&reserved=0


 

 

 

Scandic Hotell Gäller för de tävlande från distrikten: 

 Erbjudande Götalandsmästerskapen i Orientering för ungdomar 13-

20 år. Datum: 20-22 Augusti 2021 

 Information om rumstyper och priser, per rum per natt 

  

 Fyrbäddsrum i erbjuds i mån av plats och är bäst lämpade för 

ungdomar upp till 15 år. Tillägg + 200SEK på trippelrumspriset. 

  Inkluderat i rumspriset 

• Ekologisk frukost 

• Trådlöst Internet 

Villkor för bokning 

Lagen kontaktar Scandic Gruppbokning på 

group.sweden@scandichotels.com och hänvisar till 

Götalandsmästerskapen 2021. 

I förfrågan ska följande framgå: 

• Datum för boende 

• Önskat hotell 

• Antal rum och uppskattad rumsfördelning, tex 2 enkel, 4 dubbel,  

2 trippel 

mailto:group.sweden@scandichotels.com


 

• Ålder på ungdomar, tex 2 vuxna och xx 14-åringar 

• Kontakt för bokning 

• Betalsätt (kort i samband med vistelse eller förskottsbetalning) 

 

Varje förfrågan hanteras som en egen bokning och beställaren erhåller 

en bekräftelse och tillhörande villkor Scandics finstilta för grupper 

och möten. 

2 veckor innan ankomst ska fullständig namnlista, inklusive 

rumsfördelning, beräknad ankomsttid vara hotellet till handa. 

Vänligen notera att alla priser är baserade på den information som 

angetts om eventet vid bokningstillfället, avseende omfattning och 

datum. 

 

För medföljande familj/föräldrar: 

Scandic erbjuder en bokningskod som ger 15% rabatt på dagspriserna.  

Koden är giltig på Scandic Europa och Scandic Crown 

För att boka: 

   Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller 

   genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1  

   Uppge bokningskod: PRO15SE  

   Gäst ska uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti 

   av sitt rum 

   Betalning erläggs av gäst till hotellet i samband med vistelse  

   Gäst kan ändra och/eller avboka sitt rum fram till kl.18:00   

   ankomstdagen, Vid ändringar och/eller avbokning efter kl.18:00  

   ankomstdagen, eller vid utebliven ankomst har hotellet rätt att debitera 

   för uteblivna nätter.  

https://www.scandichotels.se/kundservice/priser-och-bokningsregler/bokningsregler/scandic-sverige-bokningsregler?_ga=1.140421367.598221453.1467118849
https://www.scandichotels.se/kundservice/priser-och-bokningsregler/bokningsregler/scandic-sverige-bokningsregler?_ga=1.140421367.598221453.1467118849
http://www.scandichotels.se/

