QUALITY HOTEL™ SUNDSVALL erbjuder er

SPECIALPRIS
I SAMBAND MED RIDTÄVLING I SUNDSVALL 29 JUNI - 1 JULI 2017

MER OM OSS HITTAR DU PÅ

Vi har tagit fram ett bra pris när ni uppger bokningskod RIDSPORT och ser till att tiden
för avkoppling och återhämtning blir av när ni bor hos oss.

www.qsundsvall.se
Facebook Quality Hotel Sundsvall

Quality Hotel Sundsvall med sina 201 rum ligger ett par minuters promenad från
Sundsvalls vackra stenstad med all shopping och service som kan önskas.

ADRESS

I huset erbjuder vi en mysig lobbyrestaurang med allt från något enkelt att äta eller
dricka till en á la carte middag, träningsrum och relax och som en extra förmån har vi
Filmstaden i samma hus om ni känner för att avsluta kvällen med en bio.

Esplanaden 29
852 36 Sundsvall
E-post: q.sundsvall@choice.se

KORT OM SUNDSVALL
Med närmare 100 000 invånare och
ett imponerande utbud av fler än
60 restauranger , kaféer, och pubar
är stadens puls påtaglig i Sundsvall,
I den vackra Stenstan finns
Norrlands största citygalleria och
några kilometer utanför staden
ligger Birsta som är Norrlands
största externa handelscentrum,
Receptionen berättar gärna mer om
allt av kultur och nöje som finns att
se och uppleva i vår vackra stad.

Hotellet renoverades 2013 och har modernt designade rum som passar den lilla likväl
som den större familjen. Vi har ett parkeringsgarage i direkt anslutning till hotellet där
hissen tar er direkt upp till hotellreceptionen eller hotellvåningarna för 120:-/ dygn.
Erbjudande på övernattning i samband med sommarens tävling i Sundsvall:
790 kr/natt för enkelrum inkl. frukostbuffé och moms
890 kr/natt för dubbelrum inkl. frukostbuffé och moms (445:-/person)
1090 kr/natt för trebäddsrum inkl. frukostbuffé och moms (364:-/person)
Varmt välkommen att boka ert rum hos oss på 060-16 00 02 eller via e-post till
q.sundsvall@choice.se - glöm inte att uppge RIDSPORT för att få specialpris
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