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BESKRIVNING

Ronneby Brunn showhelg & spa

2 dagar

Sedan 1705 har man rest till Ronneby Brunn för att

koppla av, umgås och förbättra hälsan. Så gör även vi

men vi passar också på att få njuta av en svängig kväll

med en fantastisk show samtidigt som vi serveras en

trerätters middag.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Bussresa i modern turistbuss. Övernattning i dubbelrum

med dusch och wc. Frukostbuffé, The Show inkl. tre

rätters middag. Fri tillgång till Spa avdelningen två

dagar.



Dag 1 Hemorten-Ronneby

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

Vid ankomsten erbjuds de som önskar en lunchbuffé. Vi checkar sedan in och byter om för att utforska den sköna spa

anläggningen.  

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

stor pool. Man kan också gå ut i den japanska trädgården och ta ett dopp i bubbelpoolen där ute. Överallt råder ett lugn

med rofylld musik och avkopplande porlande.

På kvällen väntar ”The Show” som är en härlig krogshow med humor, en gnutta dans och massor av hits framförda av

ett liveband och duktiga showartister. Samtidigt som vi gungar med till musiken serveras vi en välsmakande tre rätters

middag.

Dag 2 Ronneby-Hemorten

Efter en skön natts sömn lockar kanske ett dopp i poolen innan den härliga frukostbuffén. Man kan sen om man vill ta en

promenad i den fantastiska brunnsparken eller boka till en välgörande Spabehandling. Vi har nämligen tillgång till Spa

anläggningen även idag och lämnar inte hotellet förrän på eftermiddagen. Utöver behandlingar där man kan välja allt

från avstressande till stärkande, så kan man även prova något av de tränings- eller yoga pass som arrangeras.

Vi känner oss härligt avkopplade när vi går ombord på bussen igen för färd hemåt och det blir säkert ett på återseende

när våra vägar skiljs åt.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


