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Logi & Mat under SERNEKE International 2014 
 

Skola 
 

Paket 1:  
 

Login är i Nolhagaskolan som ligger bredvid simhallen (ta med liggunderlägg).  

Maten serveras i Nolhagaskolans matsal. 

Övernattning fredag till söndag med frukost, lunch, middag lördag samt frukost och lunch 

söndag 600 kr.  

OBS! Här ingår INTE middag fredag kväll, men man kan beställa. 
 

Paket 2: 
 

Login är i Nolhagaskolan (ta med liggunderlägg)  

Maten serveras i Nolhagaskolans matsal.  

Övernattning lördag till söndag med lunch och middag lördag samt frukost och lunch söndag 

400 kr.  
 

Vandrarhem 
 

Paket 3: 
 

Login på Vandrarhemmet Plantagen (5 min. från badet) eller  

Hjälmared (10 – 15 min. med bil från badet). ”Först till …..  

Maten serveras i Nolhagaskolans matsal. 

Övernattning fredag till söndag med frukost, lunch och middag lördag samt frukost och lunch 

söndag 750 kr/person  

OBS! Här ingår INTE middag fredag kväll, men man kan beställa. 
 

Paket 4: 
 

Logi på Vandrarhemmet Plantagen eller Hjälmared. ”Först till ….  

Maten serveras i Nolhagaskolans matsal. 

Övernattning lördag till söndag med lunch och middag lördag samt frukost och lunch söndag 

675 kr/person.  
 

                            Forts. nästa sida 
 

 



Hotell 
Paket 5: 
 

Login är på First Grand Hotell inkl. frukost, som ligger ca 10 minuters promenad från 

simhallen.  

Mat serveras i Nolhagaskolans matsal, som man passerar till badet.  

Övernattning fredag till söndag med lunch och middag lördag samt lunch söndag.  

OBS! Här ingår INTE middag fredag kväll, men man kan beställa.  
 

Enkelrum:   2 000 kr/person för hela helgen  

Dubbelrum:   1 800 kr/person för hela helgen  

3-bäddsrum:   1 600 kr/person för hela helgen  

4-bäddsrum:   1 400 kr/person för hela helgen 
 

Paket 6: 
Login är på First Grand Hotell inkl. frukost. 

Mat serveras i Nolhagaskolans matsal, som man passerar till badet.  

Övernattning lördag till söndag med lunch och middag lördag samt lunch söndag.  

Enkelrum: 1 200 kr/person för hela helgen  

Dubbelrum: 1 000 kr/person för hela helgen  

3-bäddsrum: 900 kr/person för hela helgen  

4-bäddsrum: 800 kr/person för hela helgen 
 

Paketbeställning 
 Bokning senast fredag den 29 augusti. Efter måndag den 1 sept. är den 

bindande. 
 

 Bokning till ann.mardbrink@telia.com  
 

Mat: 
Maten i år har vi beställt hos Ulrik Lindelöfs restaurang. 

Ulrik har varit grillmästare och lagledare för Svenska 
grillandslaget och har bland annat tagit medalj på VM i 

Jamaica 2003 och guld på EM i Ungern 2003. 
 

 Maten serveras i Nolhagaskolan, som ligger bredvid badet. 
 

 Om ni vill beställa enbart mat kostar både lunch och middag 80 kr/måltid. 
 

 I priset ingår det varmrätt, smör och bröd, sallad & dryck. 
 

 När ni beställer maten är vi tacksamma om ni meddelar ev. allergier 
 

 Bokning till ann.mardbrink@telia.com  
 

 Bokning senast fredag den 29 augusti. Efter måndag den 1 sept. är 

den bindande 
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