Inbjudan till
Familjehelg på Vann
Behandlingar
Vann erbjuder förutom sitt vanliga utbud
”Familjebehandlingar”. Behandlingarna ingår ej
och bokas separat av varje familj.
Funktionshinder är inget problem, dock
ansvarar du som förälder för att
barnet/ungdomen klarar av behandlingen
medicinskt. Behandlingar utförs ej på barn
under 8 år.

Lilla massagen
Anpassad massage för barn, rygg och
baksida ben masseras med varmt olja.
Pris 20 min 495:-

Två av oss (en terapeut)
En behandling för en vuxen och ett barn. Här får
ni varsin ansiktskur med rengöring, ansiktsmask
och massage. Pris 45 min 945:-

26-28 juli 2019
RBU Bohuslän och RBU Uddevalla är stolta
över att för femte året i rad anordna en
familjehelg på Vann SPA
Föreningen erbjuder förutom kost och logi en
Rib-båttur och musikunderhållning.
Bad inomhus eller utomhus eller bara hänga…
avgör varje familj i denna härliga miljö.
Utomhuspoolen kan utnyttjas under hela vistelsen.
För SPA/inomhusbad gäller speciella bad tider för
barn, se hotellets information!

Välkomna!
Anmälan:
Begränsat antal platser, först till kvarn!
Anmälan på telefon 0522-311 49
(telefonsvarare finns)
eller mejl info@rbubohuslan.se
senast 9 juni 2019.
Anmälan är bindande.
Föreningen fakturerar i förskott.
Avbokning utan kostnad tom 14 juni
därefter krävs läkarintyg.

RBU Bohuslän
RBU i Uddevalla
med omnejd

Priser
Program

Pris per person i dubbelrum 1.200:Pris per barn 0-12 år i extrasäng 800:-

Fredag 26/7
Incheckning fr 15.00
17.00 Gemensam välkomstdrink (alkoholfri)
18.00 Sommarbuffé och dessert serveras
inomhus samt med underhållning av Göran
& David

Pris per medföljande assistent 1.700:Tillägg enkelrum 700:-

I priset ingår:
Övernattning i valt rum 2 nätter
Alkoholfri välkomstdrink
fredag & lördag
Frukostbuffé
lördag & söndag

Lördag 27/7

Lunchbuffé lördag

Frukostbuffé
10.00 Ribbåt från bryggan/på havet
13.00 Lunchbuffé med bordsvatten
17.00 Gemensam välkomstdrink (alkoholfri)
Sommarbuffé och dessert serveras inomhus
samt underhållning av Göran & David

Sommar-buffé med bordsvatten
fredag och lördag (lördag även dessert)

Söndag 28/7

Frukost
11.00 Utcheckning
Ev. senare utcheckning kan
begäras i receptionen

Underhållning av Göran &
David från Passalen
fredag & lördag kväll

Entré till SPA är
249 kr/vuxen
125 kr/barn
och betalas direkt till
receptionen av varje familj.
Föreningen ersätter
kostnaden mot uppvisat
kvitto i efterhand.

