
Häng med på löpfest i dagarna fyra från Östersund till Trondheim – St Olavsloppet!
Loppet har fått sitt namn efter den norske kungen Olav Haraldsson som regerade 
mellan 1015–1030. Kung Olav stupade i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030. 
Efter detta blev Olav Nordens helige helgon. I 18 år har han hedrats med denna 
svensk-norska löpstafett längs natursköna St Olavsleden över Alsen, Åre, Sandvika 
och Stiklestad.

Loppet är öppet för alla åldrar, för såväl elit som motionärer. De senaste åren har 
fl era landslag varit med och tävlat. Banan består av fyra dagsetapper över ca 33 mil, 
mestadels på asfaltsväg.

Efter första dagens löpning blir Åre ditt naturliga stopp. Ladda för morgondagen 
i ett härligt frikostigt dubbelrum på Holiday Club Åre. Slappna av eller lek i 
upplevelsebadet, testa Saunaworld med dess sex bastutyper. Unna dig ”extreme 
footover” – en dunderkur för trötta löparfötter i vårt fräscha spa. 
Har du fortfarande energi i kroppen utmanar du dina Stafettkompisar i bowling 
eller en runda golf i vår Sportsbar. I våra fyra restauranger serveras mat för alla 
magar och plånböcker.

Sugen på en extra utmaning? Kom tillbaka första helgen i september 
och spring Åre Alphine Marathon, en fjällmara över Åreskutan!

Anmäl dig och dina lagkamrater till sommarens vackraste lopp, 
spendera kvällar och nätter på Åres roligaste nyhet – Holiday Club Åre!
Vi ses i sommar!

Med vänlig hälsning

Per Mellström
Försäljningschef grupp- och konferensarrangemang Holiday Club Åre

Vi håller några av våra bästa rum åt er fram till den 3 juni – boka redan i dag! 
Dessutom ingår då ett fritt besök i isbastun/Saunaworld (värde 80 kr/person).
Du får också ett värdehäfte med massor av fi na erbjudanden på aktiviteter, 
restauranger och i butiker i byn!

ps. Du vet väl att ni kan förlägga ert möte hos oss? Vi har konferensmöjligheter 
från 2 till 3 000 personer. Ring oss på 020-55 11 55 så berättar vi mer. 

Spring för Kung Olav 
och fosterland.
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från 490:-
Pris/person i dubbelrum inkl frukost och upplevelsebad. Ring oss för bästa erbjudande om fri extranatt. Uppge kod ”springa” vid bokning.


