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Riksmästerskapen i golf för kommunanställda 2021 arrangeras på 
Sigtuna GK den 5e-6e augusti. Save the date, länk för anmälan 
kommer i vår. Men passa på att redan nu boka hotell. Här nedan 
följer ett fantastiskt erbjudande från Hotell Kristina. 
 
Önskar ni boende i Sigtuna erbjuder Hotell Kristina, som ligger bara 3 km från 
Sigtuna GK och ett stenkast från centrala Sigtuna stad, rabatterade priser. Boka 
gör ni direkt på hotellets hemsida: www.hotellkristina.se. Pris 550 kr för ett 
enkelrum/natt och 1150 kr för ett dubbelrum/natt. I priset ingår en generös 
frukost, parkering, WiFi och tillgång till kaffe/te i restaurangen. Hotellet 
erbjuder också möjligheten att boka på en middag i den trevliga restaurangen 
med utsikt över Mälaren. Vid vackert väder kan ni också avnjuta den ute på 
gården. Middagen bokas i steg 2. 
  
Gör så här: 
  
1.       Klicka på Rum i gröna rutan Boka direkt en bit ner på startsidan 
2.      Välj datum. Koden gäller för natten 4-5/8 samt 5-6/8 
3.      Skriv in er rabattkod under Jag har en kod: RM Golf Sigtuna 
  
Varmt välkomna önskar Hotell Kristina! 
  
  
Hör av dig om något är oklart. Annars ser vi fram emot att era gäster kommer 
till oss i sommar. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Anna Kaufeldt 
Sälj- & Bokningsansvarig 

http://www.hotellkristina.se/


  

 
  
3 funkishus & 3 matsalar skapar unika möjligheter!  
Vi erbjuder avskildhet för den lilla, mellanstora och stora konferensgruppen. 
Läs mer 
  
Konferera säkert på Hotell Kristina – Läs mer om hur vi hanterar 
Covid-19. 
  
Restaurang Kristina har dubbla KRAV-märken! Njut av över 65% 

ekologisk mat- och dryck hos oss.  
Just nu! Fina höstmiddagar, lyxiga vintermiddagar samt ekologiskt julbord 

med oslagbara smaker🎄 🎄 🎄 
  

  
  
Hotell Kristina 
Rektor Cullbergs väg 1, 193 35 Sigtuna (Mail: Box 127, 193 23 Sigtuna, Sweden) 
E-mail: info@hotellkristina.se, Phone: +46-8-592 580 00, Webpage: 
www.hotellkristina.se 
 
 
 

https://www.hotellkristina.se/sites/hotellkristina/files/Exklusivitet%20Hotell%20Kristina.pdf
file://///dc01cspfiler01/T0021Gemensam$/Bokningsinfo,%20brevmallar%20etc/Konferera%20säkert%20på%20Hotell%20Kristina.pdf
https://www.hotellkristina.se/sv/forstklassig-ekologisk-restaurang-i-sigtuna-hotell-kristina-ger-dig-en-hallbar-och-smaksaker
mailto:info@hotellkristina.se
http://www.hotellkristina.se/

