
Varmt välkommen till Holiday Club 
& Salomon WMN’s Outdoor Weekend

Vår önskan är att denna helg ska blir en riktig höstboost där vi inspireras av varandra och fyller på minnesbanken 
med härliga upplevelser och ny energi. En helg där vi lämnar krav och jämförelser och istället gör plats för mer kraft, 
glädje och gemenskap. Delta på så många aktiviteter du vill, passa på att bada, basta, umgås, ät gott och häng med ut 
och andas fjälluft. 

Måltider: 
Du fick vid incheck på hotellet ett blått tygarmband som ett bevis på att du har frukost, lunch och middag i ditt paket. 
Tider för mat i restaurang Grow: 
Frukost   07:00-10:00
Lunch på fredag 12:30-13:00 (serveras utanför hotellet vid sjön) 
Lördag på lördag  Lunchpaket, hämtas i lobbyn efter frukost
Lunch på söndag  12:00-13:00 
Eftermiddagsfika Fredag 16:30 & Lördag 16:00
Gemensam middag Torsdag 19:30, Fredag & Lördag 19:00

Samlingsplatser för aktiviteterna: 
Yoga    På fredag: Yogasalen (ingång via SATS gym), På lördag: Arenan (intill hotellentrén)
Hike/Promenad/Trailrun Utanför hotellentrén
MTB/Downhill  Lobbyn
Föreläsning  Snöljus, Vån 3
Flugfiske  Lobbyn
Kajak   Holiday Store
SUP    Lobbyn
Salomon testcenter Holiday Store

Var gärna på plats 5-10 min innan aktiviteten startar. Du bockas av med ditt namn för att vara med på klassen. Om du 
inte är på plats 5 min före kan du förlora din plats till någon annan som väntar på dropin-plats. Du av- och ombokar 
enkelt dina klasser själv via timecenter.se/holidayclubevent, välj Salomon WMN. 

Besök gärna Salomon Testcenter i Holiday Store under helgen. Träffa våra inspiratörer, prata utrustning och aktivite-
ter och ta chansen att testa produkter från Salomon och Suunto. 

Utcheckning
Du har fått förlängt utcheck till kl 13:15 på söndag. För dig som reser hem senare kan du nyttja bagagerum samt har 
tillgång till badet med ditt badarmband. 

Tävla om hotellövernattning och fina produkter från Salomon!
Dela Salomon WMN’s Outdoor Weekend på Instagram genom att posta en bild eller film och skriv #salomonWMN och 
#holidayclubåre och passa på att tagga @holidayclubare och @salomon. På avslutningslunchen på söndag drar vi de 
lyckliga vinnarna.

Återigen, varmt välkommen hit till oss!
Holiday Club, Salomon & Sportamore




