Spa-Helg och Wallmans show!

Möt våren med iKi på Ronneby Brunn den 7-9 maj!
Vill ni följa med på en Spa-Helg?? Vi kommer att njuta av god mat, Brunnsparkens härliga natur, roliga
aktiviteter och en fantastisk kväll med underhållning i form av Wallmans show, där vi kommer höra en
kavalkad av härliga hits. iKi bjuder uppdragsgivare och medföljande assistenter. Transport dit och hem
ordnar man med själv.
Fredagen den 7/5
Vi åker upp fredagen den 7 maj, ni väljer själv vilken tid ni vill åka upp. Incheckning sker från kl. 15.00
och 2- rätters middag är bokat i hotellets restaurang kl. 19.00.
Lördagen den 8/5
Vi startar lördagen med en härlig frukostbuffé, serveras mellan 08.00-10.30. Under förmiddagen blir det
aktiviteter i den underbara Brunnsparken.
Framåt 12-tiden är det dags för lunch. Då serveras en soppa till förrätt, en varmrätt, stor salladsbuffé
samt kaffe.
Eftermiddagen spenderas efter egna önskemål. Att besöka Spa-avdelningen kan vi rekommendera. Där
finns allt från olika behandlingar såsom massage, floating, manikyr, bad och bastu samt utomhusbubbeltunnor. Besök deras hemsida för mer info. www.ronneybrunn.se
Alla aktiviteter i Spa-anläggning bekostar man och bokar själv.
Spa-bokning: 0457 - 750 93
På kvällen kl. 19.00 serveras 3-rätters middag i hotellrestaurangen och Wallmansshowen startar i
samband med denna.

Söndagen den 9/5
På söndagen står frukosten serverad mellan 08.00-10.30 och utcheckning senast kl. 12.00. Önskar man
att stanna lite till för att njuta av Spa eller en promenad i Brunnparken så kan man förvara sitt bagage i
receptionen. I Brunnparken finns även en loppmarknad med lång tradition som kan vara värt ett besök.
Vi på iKi hoppas ni tycker detta låter intressant och vill följa med. Anmäl er i till kontoret senast den 17
februari om ni följer med samt vilken eller vilka assistenter som följer med.
Kontoret 040-66 55 850

Varma hälsningar iKi

