Lidköpings Motorstadion
https://turistmal.se/turistmal-15480.html

Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Kategorier: Motoräventyr
Position: 58.4904,13.201
Kontaktuppgifter
Tel: 0510-24120
E-post: info@motorstadion.se
Hemsida: http://motorstadion.se/lidkoping/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Lidk%C3%B6pings-Motorstadio
n/207892329233075?sk=timeline&ref=page_internal
Beskrivning
Välkommen till gokarten på Motorsportarenan i Lidköping.
Motorsportarenan i Lidköping är byggd 2008 är ensam i Sverige
med både gokart, folkrace, miniracing, traktorpulling, motorcross
och enduro. Uthyrning bedrivs dock bara på gokartbanan.
Gokartbanan håller mycket hög internationell klass och är klassad
som en av de främsta banorna i världen. Den är 1250m lång och
8-10m bred vilket gör den till Sveriges längsta bana. Våra priser
är bland de lägsta i väst Sverige.
Välkommen till oss på Motorsportarenan i Lidköping!
Priser
<b>DROP-IN KÖRNING</b>
minimilängd: 140cm
150:-/person 10min
280:-/person 2x10min
375:-/person 3x10min
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Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

Dubbel-gokart samma pris som för en enkelgokart, minimilängd
ca 100cm.
<b>BOKNING:</b>
För att boka banan måste man boka någon av våra racevarianter.
I den minsta gruppstorleken Small race så kan det hända att vi
kör ut ett till small race eller drop-in samtidigt. Vill ni ha banan
exklusivt för er själva så måste ni boka ett medium race eller
större.
RaceSmall(1-7)Medium(8-14)Large(15-28)
Quickrace2 3004 4008 400
Standardrace3 0005 80011 000
Grand Prix3 7007 20014 000
För ytterligare information om racevarianterna
bokningssidan.
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på

Öppettider
För Drop-in är banan öppen i mån av plats på följande tider under
högsäsong maj-sep:
11-20 måndag,onsdag,fredag och lördag
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11-17 tisdag,torsdag
16-20 söndag
OBS! Banan är bara öppen för <b>drop-in</b> i mån av plats,
ring eller gå in på bokningslistan för att se om banan är ledig.
Banan är öppen för bokning på följande tider
10-21 måndag ,onsdag, fredag, lördag
10-17 tisdag, torsdag
16-21 söndagar.
Vägbeskrivning
<b>FRÅN MARIESTAD</b>
Kör väg 44 mot Lidköping, Strax innan första rondellen in till
Lidköping Centrum sväng in till vänster, skyltat kartåsen
industriområde. sväng sedan första vänster och följ vägen fram
<b>FRÅN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA</b>
Kör väg 44 mot Lidköping, i första rondellen sväng höger mot
mariestad, följ skyltning mot mariestad. efter ca 3km sväng höger
in på Kartåsens industriområde. tag sedan första vänster och följ
vägen fram.
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