Velkomin Sundsvall
Velkommen til Sundsvall
Velkommen til Sundsvall
Välkommen till Sundsvall
Tervetuloa Sundsvalliin

Välkommen till
Sundsvall / Sverige

Fredag 13:e september

10:00 – 12:30 Registrering
12:30 – 13:30 Öppningsceremoni
Välkomsttal
Musik
14:00
Lunch
15:30 – 17:30 Seminarier
19:00
Middag

No

rd

ly

Lördag 14:e september

iC Ral

09:30 – 11:00 Seminarier
11:30
Utflykter/Aktiviteter
19:00
Festmiddag Klädsel: kavaj

Söndag 15:e september

Det officiella programmet är slut, men passa på
att ta del av Sundsvalls övriga sevärdheter, ex
Casino Cosmopol, Sveriges första kasino eller
varför inte en tur till världsarvet Höga Kusten.
Så här kommer du hit ....
Sundsvall ligger precis mitt i.
Exakt lika långt hit som hem!

Bil:
E4 och E14 leder dig direkt till Sundsvall.
I närheten av järnvägsstationen tar du av
mot stadens södra berg.
Arrangör:
Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC
Sundsvall - Sverige

Sista anmälningsdag: 31.03.2013

www.innerwheel.se

Tåg:
Järnvägsstationen ligger mitt i stan. Hotell Södra
Berget har fast pris på taxi. Information vid bokning.
Flyg:
Flygplatsen Midlanda ligger strax norr om
Sundsvall. Hotell Södra Berget har fast pris på
taxi, information fås vid bokning.

Vi bor och umgås högst
upp i Sundsvall, på ...

Indalsälven - full av hänföring

Centrum - fullt av drakar

Gallerian In - fullt av frestelser

Hotel Knaust - fullt av trappsteg
Selångerån - full av båtar

Casino Cosmopol - fullt med pengar

Sundsvalls stadskärna uppfördes under
en mycket kort period under det vi
lämnade 1800-talet. Staden har därför en
unik karaktär med sina pampiga hus ”Stenstan”.

Stora Torget - fullt med vackra hus

& konst

Arrangerade aktiviteter att välja bland

musik

1 - Bildande av Inner Wheels mest välljudande kör
under ledning av sångpedagog
Birgitta Sundin Thalén.
Rallykören underhåller senare under dagen.

2 - Tur till konstnären Bengt Lindströms utställning
på Murberget i Härnösand,
porten till världsarvet Höga Kusten.

3 - Tur längs Indalsälvens unika landskap till Vätta-

berget med en av Medelpads och även Sveriges mest
fotograferade utsikter. Här får vi höra om ”Vildhussen” samt botanikern och trollmålaren Rolf Lidberg.

Priser per person:
Rallyavgift inkluderande kaffe/te, lunch, middagsbuffé med norrländska
specialiteter, tre-rätters festmiddag, mingel och vin båda kvällarna,
samt underhållning - 1 990 SEK
Rallykör, inklusive sångpedagog, material och lunch - 350 SEK
Utflykter, inklusive buss, guidning och lunch - 650 SEK
Aktiviteter på Södra Berget bokas/betalas direkt till hotellet
Anmälningsblankett och mer information finns på innerwheel.se
Du kan även använda QR-koden nedan för att komma
direkt till hemsidan med anmälningsblanketter:

4 - Busstur runt Sundsvall med kaffe på Norra Berget,
därefter en guidad historisk promenad genom
kulturarvet ”Stenstan”, resultatet av den förödande
branden 1888. Lunch intas på Knaust.

teknik

& miljö

5 - Tur till två anläggningar, starkt förknippade med

vår vardag. Korstaverket med intressant och innovativ miljöteknik och SCA:s pappersbruk Ortviken.
Hur dessa anläggningar gynnar varandra,
kommer ni att få veta under denna tur.

Rallyt äger rum på Hotell
Specialpris ange ”IW Rally”

Södra Berget

   895 SEK
1 200 SEK

Enkelrum inkl. frukost
Dubbelrum inkl. frukost
Telefon +46 (0)60 67 10 00

sodraberget.se

Alternativa hotell i City

Elite Hotel Knaust

   800 SEK
1 200 SEK
elite.se

Specialpris ange ”IW Rally”

Enkelrum inkl. frukost
Dubbelrum inkl. frukost
Telefon +46(0)60 608 00 05

Best Western Hotel Baltic

Telefon +46(0)60 14 04 40

baltichotell.com

Sundsvall City Hostel
(vandrarhemstyp)

Telefon +46(0)60 12 60 90

sundsvallcityhostel.se

OBS! Boende bokas och betalas direkt till respektive hotell.

Aktiviteter i egen regi

Hotell Södra Berget erbjuder:
Spa till extra-pris för Rallydeltagare,
boka före ankomst och ange ”IW Rally”.
Bowlingbanor, boka före ankomst.
Promenadvägar med härlig Medelpadsluft.

Vid dessa aktiviteter intas lunch i egen regi. Boka före ankomst.

visitsundsvall.se

Alla dessa och många fler når du även via

Varmt välkommen!

Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC

Rallykommitté:

Sonja Eriksson
sve@biznet.se

+46 (0)70 542 33 11

Zarih Nordin
zme.nordin@gmail.com

+46 (0)70 655 00 01

Produktion: NR-0812-500

