
Bokningsalternativ

Det finns 4 olika prisklasser och boendeformer. (Se resp nr på karta). Här finns möjlighet att hålla nere 
priserna genom att dela mysiga stugor eller bo flott med egen bastu på rummet. Prata ihop er med era 
kompisar om vilken form av boende som passar er bäst. Dröj inte med att anmäla er, först till kvarn gäller. 
2 övernattningar ink måltider och fika ingår. Måltidsdryck till maten. 

Hotellrum – Klassisk. Dubbelrum 2810kr/pp, enkelrum 3400kr/pp.
Hundrum fi nns endast på detta alternativ. Anmäl ev djur vid bokningen direkt. Avgift kan tillkomma. 

Hotellrum – Standard, Superior, Svit. Dubbelrum 3100kr/pp, enkelrum 4000kr/pp.     

Timmerstugan, 2460kr/pp. 4st 2 bäddsrum i huset.

Bäckstugorna 6st, 2340kr/pp. 
OBS! Gemensamhetsanläggning i anslutning till stugorna med duschar och toaletter.  
Fyra av stugorna har sex bäddar, en av stugorna har fyra bäddar och så har vi den lilla bäckstugan 
med två bäddar. Alla är väldigt mysiga och fräscha men har som sagt inte dusch och toalett inne. 

För mer info om anläggningen samt rummen. www.astadvingard.se

Eget boende

Önskar ni att bara vara med och äta och fika så går det givetvis. Ni betalar ändå anmälningsavgiften, 
550kr/pp till bankgiro 5152-2282. SEB och ringer sedan Hotellet och anger om ni deltager fredag 
och lördag eller bara lördag.
Fredag, 385kr/pp med fika och ”Köksmästarens Varmrätt” samt kaffe. 
Lördag, 735kr/pp med fika, välkomstdrink, ”Köksmästarens Gårdsmeny” (4 serveringar) samt kaffe.  
Båda dagarna 1120kr/pp  

Ange ev matallergier direkt till Hotellet vid bokning men även till mig angående luncher lörd-söndag. 

Kontakta Joakim Adolfsson om du har frågor eller synpunkter. joakim@jateknik.com  0735-252317
Eventuella sponsorer får gärna höra av sig med direkt till mig. Vi ses i augusti 2020!
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1. Reception, Vinbar & Restaurang ÄNG
2. Restaurang Logen
3. Parkeringsplatser
4. Sinnenas Spa
5. Vinodling
6. Hotellrum – Klassisk
7. Hotellrum – Standard, Superior, Svit
8. Timmerstugan
9. Lillstugan
10. Solvillan
11. Bäckstugorna
12. Zip-Lina
13. Fångarna på Gården
14. Höghöjdsbana
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Porsche 356 Klubb Sverige
Riksmöte 21-23 Aug 2020 
Ästad Vingård i Halland ÄSTAD VINGÅRD  ·  21-23 A

UG

PO
RSCHE 356 KLUBB SVERIGE

Anmäl er nu! 

Du anmäler dig och ev medresenär  genom att betala 
in 550kr/pp till bankgiro: 5152-2282 SEB
Vid betalning från utlandet gäller BIC ESSESESS.
IBAN SE 6650 0000 00051 3510 12118

I avgiften ingår deltagande i rally samt slalom
inklusive lunch och fika båda dagarna. 

Vid betalning anger du RM20, Namn på deltagare, 
din E-postadress, samt bilmodell (t.ex. 356, 911).

Boende bokas via Ästad Vingård på tel 0340-46061.
Ange Porsche 356.

Sista anmälningsdag 30 Juni!

Ästad Vingård i Halland

Välkomna till en helg i Åkulla Bokskogar i Halland.

Ästad Vingård är en av sveriges största vingårdar, vackert 
belägen i naturreservatet vid Byasjön.

Vingården var tidigare ett traditionellt lantbruk, men 
är numera prisbelönt som Nordens mest inspirerande 
miljö för möten och aktiviteter.

Kuststäderna Varberg och Falkenberg ligger bara 25 
minuters bilresa från Ästad Vingård. Ullared Gekås
ligger 22 km i motsatt riktning.

www.astadvingard.se 
         @astadvingard


