
Swedish Open VIP Event 
 

By Swefinder och Hotell Riviera 
 

Nu har du möjlighet att delta, spela och umgås med Hotell Riviera/ Swefinder som din arrangör för 
sommarens guldevent. 

 
Tennisträning, uppleva Båstad med Swedish Open tennis, äta och dricka gott och samvaro med 

trevliga människor. Vill du med så anmäl dig nu! 
 

 
 
Preliminärt program 
 
 
Onsdag 14 juli  
 
Vi samlas på Drivan - Båstad ca 09.30  
Här välkomnas ni av er eventvärd Martin Lager med team - kort genomgång av dagen 
10.00 -12.00; Tennisträning / matcher som leds av Martin Lager/ Richard Rosén  
12.00 beger vi oss till Hotell Riviera för en härlig lunch, dusch och ombyte  
14.30; Vi cyklar från Hotell Riviera mot Skansen -Tennisarenan för att se på tennis. 
Spännande matcher och ett glas Cava erbjuds till alla  
17.30/ 18.00 cyklar vi tillbaka ifrån tennisarenan och njuter av vackra omgivningar på vägen till Hotell 
Riviera där vi hinner byta om och varva ner före middagen. Tillsammans avnjuter vi en välkomponerad 
3-rätters middag med goda drycker till.  
 
För dem som så önskar finns möjligheterna att cykla tillbaka till Skansen och uppleva Båstads uteliv 
efter middagen. 
 
Torsdag 15/7 
 
Frukost och om man så önskar finns tillgång till pool, bastu alternativt den vackra stranden nedanför 
Riviera.  
 
Sedan avslutas detta tennisevent men det går fint kvar för att njuta av Båstad. Önskas mer tennisspel 
så ordnar Martin alternativt Padel eller möjligheten att se mer av Swedish Open. 
 

 



 
 
 

Pris Swedish Open VIP Event : 5450 inkl moms 
 
Allt det här ingår: 
• Del i dubbelrum på Hotell Riviera  
• Tennisträning på Drivan 
• Goodie bag 
• Lunch med dryck 
• Kaffe och fika 
• 3 rätters middag med dryck  
• Tennisdrink vid tennisarenan 
• Tennisbiljett till Swedish Open  
• Hemlig gäst vid middagen 
• Tillgång till Cykel  
• Eventvärd Martin Lager 
 
Pris vid eget boende; 4795 kr inkl moms 
 
Ingår ej / Extra tillägg men vi bistår gärna med att boka; 
Enkelrum: 400 kr 
Tennisträning Torsdagen 
Padelspel Torsdagen 
Extra hotell natt/ nätter 
Flyg, tåg  
Tennisbiljetter Swedish Open flera dagar.  
 
 
Anmäl dig nu och säkra din plats med ett email,då det är begränsat med platser och först till 
kvarn gäller.  
 
martin@swefinder.se  
 
Hjärtligt välkommen hälsar 
 
Martin Lager, Richard Rosén och Andreas Andersson  
Swefinder – Hotell Rivierastrand 
 
 


