VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

CRÊPERIE & LOGI
JUNIOR OPEN
2-4 OKTOBER 2020

Visby Tennisklubb och Crêperie & Logi i Visby inbjuder
alla barn & ungdomar till höstens hetaste tennistävling på
Gotland. Crêperie Jr Open riktar sig till juniorer 10-16 år
som vill spela många matcher. Samtliga klasser genomförs
med poolspel eller tröstmatcher.
Turneringen spelas i nyrenoverade Visby Racketcenter med
tre nyligen ommålade Plexipave-banor. På anläggningen
finns även 6 badmintonbanor i en multihall, bordtennis,
4 padelbanor (2 inne/2 ute) samt 2 utebanor på konstgrus.
Deltagare i tävlingen ges stora möjligheter till spontan lek,
spel och minitennis mellan matcherna då deltagare spelar
fritt med varandra på obokade tider. Visby Racketcenter
ligger vackert beläget i norra Visby med promenadavstånd
till världsarvstaden.
Crêperie Jr Open är en familjär tävling och det kommer
bland annat att finns lättare caféservice under turneringens
gång. I närheten finns både lunch och middagsrestauranger.
Turneringen ingår i Idrottens Ö och hela familjen får ta del
av det rabatterade idrottspriset på boende och resan till och
från Gotland. Hjärtligt välkomna önskar Visby Tennisklubb
och Crêperie & Logi.

Klasser:

Anmälan: Anmälan sker via tennis.se (tävling online),
Sista dagen för anmälan är den 25 september.

Lottning: Lottning sker den 28 september.

P10, F10, P12, F12, P14, F14, P16, F16

Datum & Plats: 2-4 oktober 2020 i Visby Racketcenter.

Anmälningsavgift: 300 kr.

Underlag & Bollar:

Kontakt & Frågor: Frågor besvaras av Visby Tennisklubbs

Turneringen spelas i Visby Racketcenter
Plexipave banor, och bollarna är RS All court respektive
Stage 1 i tioårsklasserna.

Sportansvarige Björn Carlnäs på 073-148 00 17 eller
bjorn.carlnas@visbytk.com

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

CREPERIE JR OPEN 2-4 OKTOBER 2020

BOENDEFÖRSLAG

MED PAKETERBJUDANDE!
Paketerbjudande
till dig som vill till
Creperie Jr Open!
Bo på utvalda hotell i Visby
och res med färjan till
kombinerat specialpris.

Här presenterar vi några hotellalternativ på boende i Visby som
ingår i paketerbjudandet. För er som önskar andra alternativ så är ni
välkomna att kontakta oss så tar vi fram förslag på det ni önskar.

BEST WESTERN STRAND HOTEL

Paketpris från

1090

/person, 2 nätter
i dubbelrum

Begränsat antal platser.
Erbjudandet gäller alla dagar i veckan. Paketet innehåller
personbiljett tur och retur med färjan och boende.
Frånpriset gäller 2 hotellnätter i dubbelrum.

Ett förstklassigt hotell med personlig service och miljöanpassning. Best Western Strand Hotel ligger mitt i världsarvsstaden
Visby precis innanför ringmuren.

Specialpris när du bokar boende och färja
tillsammans i ett weekendpaket!

BEST WESTERN SOLHEM HOTEL
Bra hotell med frukost & parkering intill Visby ringmur.
Beläget med havsutsikt ovanför hamnen i Visby på Gotland.

✔ Övernattning i dubbelrum på hotell i Visby
✔ Färja till och från Gotland
✔ Trygghet med paketreselagen

FIRST HOTEL KOKOLOKO

Lägg till din bokning:

Helt nybyggt hotell med pool, jacuzzi, bastu, utomhusbar
och parkering rakt utanför entrén. Beläget med havsutsikt
ovanför hamnen i Visby.

✚ Båtbuss Stockholm - Nynäshamn
✚ Upplevelser på Gotland
✚ Hyrfordon eller egen bil

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.

kr

Paketet inkluderar:

BOKA DITT PAKET DIREKT
Telefon: 0771-22 33 50
E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Webbplats: www.destinationgotland.se

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

