
Nyår på Ronneby Brunn

BESKRIVNING

Nyår på Ronneby Brunn

3 dagar

Unna dig en nyårsresa med ett festligt, avkopplande slut

på året och fira nyår på det legendariska Ronneby

Brunn. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Bussresa i modern turistbuss, Övernattning i dubbelrum

med dusch och wc. Frukostbuffé,  5-rätters

nyårsmiddag samt ett glas mousserande vid tolvslaget.

Fri tillgång till Spa avdelningen samt badrock under

vistelsen.



Dag 1 Hemorten-Ronneby

Vi samlar upp på respektive ort i Skåne på förmiddagen för färd till Ronneby.

Vid ankomsten till det anrika Ronneby Brunn checkar vi in och de som vill kan börja med att avnjuta en lunch i den fina

restaurangen eller en promenad i den vackra parken. Man kan sedan utforska den sköna spaanläggningen.  

Här rinner stressen av en när man går in i det underbara poolhuset. Här finns ångbastu, bubbelpool och en 34-gradig

pool. I den japanska trädgården kan man ta ett dopp i bubbelpoolerna. Överallt råder ett lugn med rofylld musik och

avkopplande porlande. Det ingår ingen middag på kvällen men restaurangen finns där till ert förfogande det går bra att

boka hotellets buffé genom oss till ett rabatterat pris.   

Dag 2 Nyårsafton

Efter en skön natts sömn lockar kanske ett dopp i poolen innan den härliga frukostbuffén. 

Unna dig en behandling! Du kan välja allt från avslappnande till energigivande. 

Behandlingar bokas direkt på Ronneby Brunns hemsida.

Hela dagen är till eget förfogande.

På kvällen träffas vi i restaurangen för att vänta in tolvslaget tillsammans. Vi gör det med en lyxig fem rätters meny och

dans till orkester. När vi närmar oss midnatt går vi ut och njuter av fyrverkeriet och skålar in det nya året i ett glas

mousserande vin. Dansen fortsätter sedan tills vi trötta söker oss upp till våra sköna sängar.

Dag 3 Nyårsdagen

Idag tar vi sovmorgon innan vi förser oss från den stora frukostbuffén. Lite avkoppling i bubbelpoolen kanske ett yoga

pass är säkert också att föredra och det är ingen brådska då vi inte åker förrän på eftermiddagen. Då tar vi plats i vår

bekväma buss för färd till respektive hemort utvilade efter en avkopplande och festlig nyårshelg och fulla med energi

inför det nya året.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


