
Bal och årsmöte 2021

Apertins Herrgårdsdansare hälsar er välkomna till Värmland och Kristinehamn. 
stadshotell. Platsen för balen är stadshotellet och Kristinasalen. Träningen inför 
balen kommer att hållas i Rotundan på Kristinehamns Konferenscenter och årsmötet 
i Odd fellows lokaler, allt beläget i centrala Kristinehamn.

Stadshotellet
Stadshotellet ligger i en anrik byggnad från 1878, mitt på torget i Kristinehamn. På 
ena sidan rinner älven Varnan och på den andra ligger gågatan med affärer och 
småbutiker. Det är nära till restauranger, sevärdheter och de historiska gamla 
stadsdelarna. Tåg- och busstation ligger 1 km från hotellet och kyrkan.

Besök gärna https://www.visitkristinehamn.se/sv  Där hittar ni mängder av tips på vad
som finns att upptäcka och att göra i Kristinehamn.      

Boende:
Det finns många alternativ till boende i och omkring Kristinehamn:

Stadshotellet (här är följande preliminärt bokat för deltagare på balen)
 18 st Dubbelrum/tvåbäddsrum 1090:- inkl frukost, parkering och wifi
Enkelrum 890:- inkl frukost, parkering och wifi
City hotel 
20 tvåbäddsrum 915:- inkl frukost, parkering och wifi.
(City hotel är ett annex beläget 100 meter från huvudbyggnaden. Incheckning och frukost sker
på stadshotellet)

OBS! om du bokar något av ovanstående rum så ange att du är deltagare på balen.
Kontaktuppgifter: reception@stattkristinehamn.se
Tel: 0550-122 00

Andra boenden:
Park Hotell, ca 500 meter från stadshotellet
info@parkhotell-kristinehamn.nu
Tel: 0550-150 60

Sockerslottet, ca 300 meter (ett litet unikt hotell med fokus på kvalitet och komfort)
info@sockerslottet.com
Tel: 0550-105 50
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Hotell Marieberg, ca 1,5 km från centrum
mail@hotellmarieberg.se
Tel: 0550-173 40

Camping
Kristinehamns herrgårdscamping (passande namn!) ca 3 km från centrum
Här finns stugor att hyra samt campingplatser.
kristinehamn@sommarvik.se
Tel: 0550-102 80

Gästhamn och ställplats, ca 700 m från centrum
reception@kristinehamnsgasthamn.se
Tel: 070-5882 827

Mer boende och information kan man få på:
https://www.visitkristinehamn.se

Hoppas alla ska hitta något som passar!
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