
MORGANTRÄFFEN I  MOTALA

VARMT VÄLKOMNA TILL MOTALA OCH STATT  
DEN 26-28:E MAJ 2017!

Vi på STATT är mycket glada över förtroendet att få ta hand om er den här 

aktuella helgen och har nu efter förslag tagit fram tre olika alternativ - allt för 

att ni skall hitta en bra och flexibel lösning för er vistelse här i Motala

Fredag till Söndag

2400:-

Per person inkl  
del i dubbelrum *

1

Lördag till Söndag

1400:-

Per person inkl  
del i dubbelrum *

2

* Enkelrumstillägg är + 300 Sek/person/natt.

Endast Lördag kväll

500:-

Middagen  
på kvällen

3



• Ankomst och Parkering på Stora Torget Motala (Övervakad kväll och natt)

• Check-in på det hotell som ni fått bekräftelse ifrån

• Nu serveras kaffe/te och scones i Änglasalen på STATT (ingång via Best Western) och 

baren har särskilda “Morgan” erbjudanden

• Vi serverar enklare förtäring i Änglasalen på STATT

• Frukost

• Avresa mot Övralid där våra kunniga guider tar er med i Verner von Heidenstams sista 

boende och ni kan handla fika eller lunch i Farfarstugan. Kostnaden för guidningen 

betalas på plats. För att underlätta ert besök ber vi er att redan när ni anmäler er till 

eventet meddela vilket av följande alternativ ni önskar vid ev lunch:

• Hemresa till Motala men stopp och uppställning vid Borenshults slussar där goda 

möjligheter till glass finns samtidigt som ni kan promenera längs med slusstrappan

• Parkering på Stora Torget (övervakad kväll och natt) och möjlighet till fri tid. För er som 

är intresserade kommer nu att ges möjlighet till gratis besök på Motala Motormuseum 

alternativt en stadsguidning med någon av våra erfarna guider (guidningen kostar 60 

Sek/person)

• Änglasalen slår upp dörrarna och erbjuder avkoppling och en bar med “Morgan” priser.

• Välkomstdrink och snittar står på agendan i Änglasalen till tonerna av STATT egna 

pianobar! Ni serveras 3 rätters middag och kvällen är bara Er.

1. Farfars räksmörgås   |   150 Sek/person 
En klassiker bestående av 150 gram handskalade räkor på ett specialframtaget bröd 

endast hos Farfarstugan.    

2. Ost & Skinkpaj   |   75 Sek/person 

En rejäl bit varm paj med sallad och dressing med bröd.  

3. Ost & skinksallad   |   75 Sek/person.  

En bra ost och rejäl skinka med bröd och dressing.  

15.00 

16.00 

från 18.00

från 07.00

10.00

14.00

15.00

17.00

19.00

PLANERING

FREDAG 26:E MAJ

LÖRDAG 27:E MAJ



•   Ni som redan har anmält er står kvar på era bokningar och behöver 
bara anmäla lunchalternativet på Farfarstugan och eventuella önskemål 
om ändrad bokning.  

•  Det finns gott om dubbelrum över på något av våra 3 hotell som är 
reserverade för ert sällskap. Alla tre hotellen ligger precis centralt och 
det är inte mer än 5 minuter promenad från det som ligger längst bort till 
Änglasalen

För att anmäla Er vänligen skicka ett mail till info@motalastatt.se och 
ange där vilket vistelsealternativ ni önskar samt om det är aktuellt vilket 
lunchalternativ ni önskar på lördagens utflykt till Farfarstugan. Vänligen 
meddela eventuella allergier samtidigt som din anmälan.

www.stattmotala.se

• Frukost

• Årsmöte i Änglasalen

• Avresa mot nya äventyr

från 08.00

10.00

12.00

ÖVRIG INFORMATION

ANMÄLAN

SÖNDAG 28:E MAJ


