Velkommen til vinterferie på Hotel Union
25. FEBRUAR - 3. MARS 2019

BARNEBASSENG (34°) – BARNEBUFFÉ – BARNEDISKO – BARNEKLUBB

Program
MANDAG - TIRSDAG - ONSDAG - TORSDAG
kl. 06.00–23.00 Union Bad held ope
kl. 07.30–10.00 Frukost i Restaurant Fjorden
kl. 09.00–20.00 Union Spa held ope
kl. 12.00–18.00 Kafè Løsta og Salongbaren held ope
Dagens anbefaling og sal av smårettar
kl. 13.30–14.00 Saunarituale i Union Spa
kl. 15.00–17.00 Union Barneklubb i Geirangersal 2 er open
Kl. 17.00–17.30 Saunarituale i Union Spa
kl. 18.30–21.00 Middag i Restaurant Fjorden
– eigen barnebuffet
kl. 20.00–21.00 Barnedisko i danserestauranten vår
FREDAG
kl. 06.00–23.00
kl. 07.30–10.00
kl. 09.00–20.00
kl. 12.00–18.00
kl. 13.00–15.00
kl. 13.30–14.00
kl. 15.00–17.00
Kl. 17.00–17.30
kl. 18.30–21.00
kl. 20.00–21.00
kl. 22.30

Union Bad held ope
Frukost i Restaurant Fjorden
Union Spa held ope
Kafè Løsta og Salongbaren held ope
Dagens anbefaling og sal av smårettar
Dagens lunsj i Restaurant Fjorden
Saunarituale i Union Spa
Union Barneklubb i Geirangersal 2 er open
Saunarituale i Union Spa
Middag i Restaurant Fjorden
– eigen barnebuffet
Barnedisko i danserestauranten vår
Dans til husorkester i danserestauranten vår

LAURDAG
kl. 06.00–23.00
kl. 07.30–10.00
kl. 09.00–20.00
kl. 12.00–18.00
kl. 13.00–15.00
kl. 13.30–14.00
kl. 15.00–17.00
Kl. 17.00–17.30
kl. 17.30–18.00
kl. 18.30–21.00
kl. 20.00–21.00
kl. 22.30

SØNDAG
kl. 06.00–18.00
kl. 07.30–10.30
kl. 09.00–18.00
kl. 12.00–18.00

Union Bad held ope
Frukost i Restaurant Fjorden
Union Spa held ope
Kafè Løsta og Salongbaren held ope
Dagens anbefaling og sal av smårettar
Dagens lunsj i Restaurant Fjorden
Saunarituale i Union Spa
Union Barneklubb i Geirangersal 1 er open
Saunarituale i Union Spa
Opplev “den blå timen”, bål og lett utemat
Påmelding innan kl. 12.00
Middag i Restaurant Fjorden
– eigen barnebuffet
Barnedisko i danserestauranten vår
Dans til husorkester i danserestauranten vår

Union Bad held ope
Frokost i Restaurant Fjorden
Union Spa held ope
Kafè Løsta held ope
Dagens anbefaling og sal av smårettar

BEHALD ROMMET UTOVER SØNDAGEN
Nyt formiddagen med ein lang god frukost etterfølgt av
avslapping i salongane våre, nyt eit besøk i Union Spa og sjå
tilbodet av aktivitetar. Avtal sein utsjekking i resepsjonen.
Vi håper du vil reise herifrå full av inntrykk og ny energi!

Vi tek atterhald om endringar i programmet.

Firmatur &
jubileum
Planlegg firmaet ei viktig markering
i 2019? Skal du arrangere firmatur,
kickoff, båtdåp, eller jubileum? For
tel oss kva som er formålet med
arrangementet ditt så kan vi sette
saman ein pakke som passar perfekt
for akkurat di gruppe. Konferanse
avdelinga vår har gode lokale og alt
du treng av teknisk tilrettelegging.
Våre planleggarar kjem gjerne med
forslag til aktivitetar og felles opp
levingar.

Familieselskap
Runde dagar, dåp eller konfirma
sjon. Dei store dagane blir minnerike
når du legg feiringa til oss. Her finn
du fasilitetar og omgjevnader som
innbyr til trivsel, hygge og høgtid.
Vi skreddarsyr arrangementet ditt
slik du ønsker det, dekker for intime
selskap eller store feiringar. Vi gjer
ekstra stas på jubilanten, spanderer
oppgradert rom og pyntar bordet
med blomster og lys. I Geiranger vil
du finne aktivitetstilbod som passar
alle. Eit opphald i Union Bad & Spa
vil gjere opplevinga endå større –
for både små og store gjester.

