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VANDRINGSPAKET
Vandring längs Särö Västerskogs naturreservat och nejder eller vandring i Sandsjöbackas natur-
reservat på stigar och leder. Koppla av på rummet och i spat, njut av middag i restaurangen med 
havsutsikt! 

Ni ankommer till Säröhus tidig förmiddag för att hämta picknicklunchen alternativt anländer på 
eftermiddagen och bokar er picknick till dagen efter. 

Med säcken på ryggen börjar dagens vandring. Vandringen i Särö västerskog börjar precis ned-
anför hotellet. Det går att kombinera Särö Västerskogs led på 3 km med en runda runt Särön. För 
längre vandringar finns Sandsjöbacka naturreservat som är Hallands största. Här finns oändligt 
många olika leder bland sjöar och skog. Sandsjöbacka ligger ca 10 minuter bort med bil. 

Väl tillbaka på hotellet checkar ni in på rummet. Koppla av en stund och njut av hotellets utbud. 
Beställ någonting gott att dricka i baren eller när vädret tillåter i trädgården? På kvällen avnjuter 
ni en trerätters supé i restaurangen. 
Under rådande omständigheter bokar du en spatid för att alla skall kunna hålla avstånd.

Efter att ha laddat batterierna med sömn och en god frukost är det återigen dags att ge sig ut. Ni 
kan köpa till så att ni får picknick även dag 2. Picknicken njuter ni av på någon vacker plats med 
utsikt över vattnet. Vandra så länge ni önskar innan färden går mot nya mål igen!

DET HÄR INGÅR: 
Picknick samt kartor, SPA inkl spaprodukter, Snacksbuffé, (På helgen bjuder vi även på ett glas 
champagne), 3-rätters middag, frukost och logi.

Varmt Välkomna!
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VANDRINGSPAKET PRIS

Priserna är inkl. picknick, karta, 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.

Kategori Mån- Tor Fre Lör Sön

1 p  Enkelrum

1 p  Enkelrum hav

1 p  Queenrum

2125:- 

2325:- 

2125:-

1975:- 

2425:- 

1975:-

1975:-

2425:-

1975:-

1635:-

2225:-

1635:-

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

Queenrum 

Dubbelrum

1485 / 2970

1485 / 2970

1775 /3550

1775 /3550

1875 / 3750

1975 / 3950

1435 / 2870

1535 / 3070

Dubbelrum hav 1685 / 3370 2095 / 4190 2195 / 4390 1655 / 3310

Gemak* 1985 / 3970 2395 / 4790 2495 / 4990 1785 / 3570

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

Queenrum 

Dubbelrum

2670

2670

3250

3250

3450

3650

2570

2770

Barn i bäddsoffa i rum med 2 betalande vuxna: (Bäddsoffan rekommenderas för barn)

Barn 0-5 år: 200:- Barn 6 - 12 år: 570:- Barn 13-18 år: 835:-


