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SPAPAKET
Ta en välbehövlig paus från vardagens stress på anrika Säröhus Konferenshotell.
Säröhus är beläget alldeles vid havet med många möjligheter till bad och promenader.
Du bor kungligt i ett av våra 109 vackra rum och njuter av vår fantastiska relaxavdelning.
SÅ HÄR SER DIN HELG UT:
Du anländer på eftermiddag och checkar in på ditt rum.
Incheckning från 15.00. Badrock, tofflor och poolhandduk finns på rummet.
I vår relaxavdelning Särö Källa bjuds det på skrubb, krämer, ansiktsmasker. I relaxen har ni även fri
tillgång till kaffe, te, juice och frukt.
Under rådande omständigheter bokar du en spatid för att alla skall kunna hålla avstånd.
Kom gärna till baren innan middag, här bjuds på snacksbuffé. (På fre-sön bjuds även på ett glas
champagne innan maten.)
Dagen avslutas sedan med en 3-rätters supe och kaffe i vår restaurang. Menyn har valts ut av vår kock.
Morgonen därpå väntar en fantastisk frukostbuffé. Utcheckning fram till 12.00.

Varmt Välkomna!
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SPAPAKET PRIS 2020
Kategori

Mån- Tor

Fre

Lör

Sön

1 p Enkelrum

2025:-

1875:-

1875:-

1535:-

1 p Enkelrum hav

2225:-

2325:-

2325:-

2125:-

1 p Queenrum

2025:-

1875:-

1875:-

1535:-

Rum med 2 personer boende. Priserna anges: per person/ tillsammans
Queenrum

1385 / 2770

1675 /3350

1775 / 3550 1335 / 2670

Dubbelrum

1385 / 2770

1675 /3350

1875 / 3750 1435 / 2870

Dubbelrum hav

1585 / 3170

1995 / 3990

2095 / 4190 1555 / 3110

Gemak*

1885 / 3770

2295 / 4590

2395 / 4790 1685 / 3370

1 vuxen och 1 barn under 18 år i Dubbelrum/Queenrum. Priset anges för 2 personer.
Queenrum

2470

3050

3250

2370

Dubbelrum

2470

3050

3450

2570

Barn i bäddsoffa i rum med 2 betalande vuxna: (Bäddsoffan rekommenderas för barn)
Barn 0-5 år: 200:-

Barn 6 - 12 år: 470:-

Barn 13-18 år: 735:-

Priserna är inkl. snacksbuffe, 3-rätters middag, frukost och tillgång till spaavdelningen.
Fre, lör och sön ingår ett glas champagne innan maten.
* Mousserande vin, chokladpraliner & jordgubbar ingår.
Vid bokning av fler nätter: 300:- rabatt per vuxen i rummet per natt, från andra natten.

