DM-tilbud!
Fuld pakke med overnatning og bespisning på
Helsingørs bedste hotel
1.000 meter fra svømmehallen!
Vi har indgået en aftale med Comwell Borupgaard om et pakketilbud til de deltagende klubber.
Hotellet ligger i gåafstand til svømmehallen (1.000 meter iflg. Googlemaps), og toget stopper 200
meter fra Comwell (Snekkersten Station), så man slipper for at medbringe/leje biler!
Pakken inkluderer alt fra ankomst til afgang inkl. mad. Comwell er fuldt indforstået med de krav,
der stilles til mængden af mad. De sørger for buffet til både morgen, middag og aftensmad. Der vil
være rigelig og god “svømmermad”. Comwell er normalt sitehotel for udlændinge til IROMAN i
Helsingør, så det har de styr på.
OBS: Man kan kun købe “hele pakken” - dvs. måltider er inkluderet, hvis man ønsker at benytte
tilbuddet fra Comwell. Vil man kun booke værelser, henviser vi til Comwells hjemmeside.
Pakketilbud
 Dobbeltværelse fra d. 10. juli om aftenen til og med frokost d. 14. juli.
I alt kr. 2.780 pr. person i dobbeltværelse for alle fire dage inkl. alt.
 Trippelværelse fra d. 10. juli om aftenen til og med frokost 14. juli.
I alt kr. 2.480 pr. person i trippelværelse (dobbeltværelse med ekstra opredning)
for alle fire dage inkl. alt.
Generelt for Comwells tilbud
Indtjekning fra kl. 15 den 10. juli og udtjekning kl. 11 den 14. juli. Der er mulighed
for senere udtjekning for finalesvømmere.
Priserne er incl. alle måltider. Der serveres vand til måltiderne.
Der er begrænset antal værelser med denne rabat. Enkeltværelse er ikke inkluderet
i pakketilbuddet, men skriv et eventuelt ønske om enkeltværelse i mailen, så laver
Comwell en pris på det.

Kontakt hotelchef Fabio Messani direkte på fme@comwell.com og skriv “DM-pakke” i
mail-overskriften for at gøre brug af tilbuddet. Du kan klikke direkte på mailen. Herefter
foregår al kommunikation direkte med hotellet.
Vi håber, I er glade for muligheden. Vi synes, vi har lavet en god aftale med Comwell til gavn
for de deltagende klubber. Skulle der være spørgsmål til dette tilbud, kan de rettes til Ricki
Clausen på rc@rickiclausen.dk. Vi ses i Helsingør!
Hilsen Helsingør Svømmeklub

