Boende under er vistelse i Landskrona
Vi kan varmt rekommendera Mötesplats Borstahusen

Vill ni bo bra när ni är i Landskrona under U-SM, skynda er då att boka en stuga precis vid
havet! Ni kan inte bo bättre när ni är här! De har en liten butik vid incheckningen plus att det
finns en Ica butik inom 10 minuters gångavstånd. Gå in på deras hemsida
https://www.motesplatsborstahusen.se/sv och kika vilken stuga ni önskar boka och hör av
er till Marie Brodin via mejl så fixar hon bokningen med sin kontakt. Ni mejlar till
hugohanna@live.se. Såklart hjälper vi även till att boka ställplats för husvagn eller husbil!
Vänta inte för länge med att boka då det händer mycket i staden den helgen!
Priserna ni ser nedan är för två nätter. Bokar ni ex Stuga A63 och är 6 personer blir det ca 600kr/person sen kan
man välja till både sängkläder/handduk 125 kr/pers och slutstädning för 600 kr.

-Våra vänner från Bergsjö bodde på Mötesplats Borstahusen 2017 och var supernöjda!

Närmast väg till tävlingshallen är den gula som är helt ny! Tar 5 min med bil.

Andra boende i Landskrona

Hotel Öresund
Vi har vårt fina nybyggda Hotel Öresund om ni hellre önskar bo på hotell
https://www.hoteloresund.se/

Hotel Chaplin
Vi har Hotel Chaplin som är ett gammalt spannmålsmagasin från 1870
http://www.hotelchaplin.se/

Hamnhotellet Kronan
Vi har Hamnhotellet Kronan http://www.hamnhotelletkronan.se/
Väljer ni att bo på något av hotellen bor ni centralt och det tar ca 7 minuter med bil till
tävlingshallen.

STF Landskrona Vandrarhem
Önskar ni bo på vandrarhem https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stflandskrona-vandrarhem/ Tar knappt 5 minuter med bil till tävlingshallen.

Hoppas att ni hittar något boende som passar er bra! Önskar ni boka på Mötesplats
Borstahusen tar ni bokningen genom Marie Brodin annars går ni in på respektive hemsida
och bokar er. Välkomna till U-SM i Landskrona 4-5 maj 2019!

