påskeprogram 2019

Program Påska 18.-22. april 2019
Onsdag 18. april

Langfredag 20. april

Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 07.30 – 10.00
Frukost.
Kl. 09.00 – 19.00
Union Spa held ope.
Kl. 12.00 - 18.00
Salongbaren og Kafe Løsta er open - dagens anbefaling og sal av smårettar.
kl. 12.00 - 12.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 13.00 – 15.00 	Restaurant Fjorden er open - sal av smårettar.
Kl. 15.00 – 17.00
Union Barneklubb i Geirangersal 2 held ope.
Kl. 17.00 - 17.30
Saunarituale i Union Spa.
Kl. 18.30 – 21.00 	Middag i Restaurant Fjorden med eigen barnebuffet.
Kl. 20.00 - 21.00
Barnedisko.
Kl. 21.30
Dans til orkester i danserestauranten vår.

Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 07.30 – 10.00
Frukost.
kl. 09.00 – 19.00
Union Spa held ope.
kl. 10.00 - 10.30	Kom å følg Påskas mysterium - “Sprell levande” - ei forteljing om kva som egentleg
skjedde påskedagane.
- Eli Sofie Hatlen frå Søndagsskulen inviterer dei yngste til forteljingsstund i
møterom Cadillac.
Kl. 12.00 - 18.00
Salongbaren og Kafe Løsta er open - dagens anbefaling og sal av smårettar.
Kl. 13.00 – 15.00 	Restaurant Fjorden er open - sal av smårettar.
Kl. 14.00 - 14.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 15.00 – 17.00
Union Barneklubb i Geirangersal 2 held ope.
- Hoppeslott, STOR LEGO og karamellkanon frå Søndagsskulen, i tillegg til dei
andre aktivitetane våre.
Kl. 17.00 - 17.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 18.30 – 21.30 	Middag i Restaurant Fjorden med eigen barnebuffet.
- 1. bordsetting kl. 18.30
- 2. bordsetting kl. 20.00
- kontakt hovmester for tinging av bord.
Kl. 20.00 - 21.00
Barnedisko i danserestauranten vår.
Kl. 21.15 - 	Påskebingo i danserestauranten vår.
	Påfølgjande dans til orkester i danserestauranten vår.

Skjærtorsdag 19. april
Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 07.30 – 10.00
Frukost.
Kl. 09.00 – 19.00
Union Spa held ope.
Kl. 12.00 – 18.00	Salongbaren og Kafe Løsta er open - dagens anbefaling og sal av småretter.
Kl. 13.00 – 15.00 	Restaurant Fjorden er open - sal av smårettar.
Kl. 14.00 - 14.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 15.00 – 17.00
Union Barneklubb i Geirangersal 2 held ope.
- Hoppeslott, STOR LEGO og karamellkanon frå Søndagsskulen, i tillegg til dei
andre aktivitetane våre.
Kl. 17.00 - 17.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 18.30 – 21.00 	Middag i Restaurant Fjorden med eigen barnebuffet.
Kl. 20.00 	Gudstjeneste i Geiranger Kyrkje.
Kl. 20.30 - 21.15
Barnedisko
Kl. 21.30
Dans til orkester i danserestauranten vår.

Påskeaften 21. april
Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 07.30 – 10.00
Frukost.
Kl. 09.00 – 20.00
Union Spa held ope.
Kl. 10.00 - 10.30	Kom å følg Påskas mysterium - “Sprell levande” - ei forteljing om kva som
			
egentleg skjedde påskedagane.
			
- Eli Sofie Hatlen frå Søndagsskulen inviterer dei yngste til forteljingsstund i
			
møterom Cadillac .
Kl. 12.00 - 18.00
Salongbaren og Kafe Løsta er open - dagens anbefaling og sal av smårettar.
Kl. 13.00 – 15.00 	Restaurant Fjorden er open - sal av smårettar.
Kl. 14.00 - 14.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 15.00 – 17.00
Union Barneklubb i Geirangersal 2 held ope.
			
- Hoppeslott, STOR LEGO og karamellkanon frå Søndagsskulen, i tillegg til dei
			
andre aktivitetane våre.
Kl. 17.00 - 17.30	Saunarituale i Union Spa.
Kl. 18.30 – 21.30 	Middag i Restaurant Fjorden med eigen barnebuffet.
			
- 1. bordsetting kl. 18.30
- 2. bordsetting kl. 20.00
			
- kontakt hovmester for tinging av bord.
Kl. 19.45 - 20.30
Barnedisko.
Kl. 21.30
	Magisk Show med illusjonisten Alexx Alexxander.
			Påfølgjande dans til orkester i danserestauranten vår.

Program
Påska 18.-22. april 2019
1. Påskedag 21. april
Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 07.30 – 10.30
Frukost.
Kl. 09.00 – 19.00
Union Spa held ope.
Kl. 10.00 - 10.30	Kom å følg Påskas mysterium - “Sprell levande” - ei forteljing om kva som egentleg 		
			
skjedde påskedagane.
			
- Eli Sofie Hatlen frå Søndagsskulen inviterer dei yngste til forteljingsstund i
			
møterom Cadillac.
Kl. 12.00 - 18.00	Salongbaren og Kafe Løsta er open - dagens anbefaling og sal av smårettar.
Kl. 13.00 – 15.00 	Restaurant Fjorden er open - sal av smårettar.
Kl. 14.00 - 14.30	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. 18.00
Gudstjeneste i Geiranger Kyrkje.
Kl. 18.30 – 21.00 	Middag i Restaurant Fjorden med eigen barnebuffet.
Kl. 20.00 - 21.00
Barnedisko.

* Union Bad. Ta på deg badekåpa, og start den avslappande opplevinga allereie ved ankomst hotell
rommet. Union Bad er laga for både store og små og held ope kvar dag mellom kl. 0600 og 2300.
	Eit besøk i Union Bad er inkludert i opphaldet. Her kan du nyte vårt innandørs basseng som er
oppvarma til 32 grader, barnebasseng som er 30 og 50 cm djupt og held 34 grader, sauna med
utsikt og utandørs terapibasseng som held 34 grader og har boblebad, massasjedyser,
motstraum og kobra som masserer nakken. Dette gir eit herleg velbehag i den kalde 			
vinterlufta. Etter ei god badeøkt kan borna leike seg i leikeland som ligg ved Union Bad.
Der er også Kafè Løsta som serverer drikke og smårettar.
* Union Spa er laga for å gi den vaksne ei oase for ro og fred. Her er det 18 års aldersgrense (Barn
ned til 16 år kan vere med i følgje med voksne) og med ulike vatnopplevingar, forskjellige
kvilerom, og mange herlege spabehandlingar. Sjå rubrikk for meir informasjon om Union Spa.
Ta kontakt i god tid for bestilling av spabehandlingar.
* Union treningssenter ligg i underetasjen av Union Bad og er inkludert i opphaldet. Her er det lagt
til rette for ei god treningsøkt. Bruk romnøkkelen til inngang.

Måndag 22. april

* Union Barneklubb held ope kvar dag for dei som ønskjer å leike, teikne, male eller sjå dvd.

Kl. 06.00 – 23.00
Union Bad held ope. Kaffi og isvatn om morgonen.
Kl. 08.00 – 10.30
Frukost.
Kl. 10.00 – 19.00
Union Spa held ope.
Kl. 13.00 – 15.00
Dagens lunsj i Restaurant Fjorden.
Kl. 19.00 – 21.00 	Middag i Restaurant Fjorden.

* Barnedisko i danserestauranten vår kvar kveld frå kl. 20.00 - 21.00.

Atterhald om endringar i programmet.

Diverse praktiskt informasjon
FORSLAG TIL AKTIVITETAR:

* Barneaktivitetane er mange på hotellet – vi har sjølvsagt Union Bad som er veldig populært for
barna. Union Leikeland er eit klatrerom som utfordrar barn i motorikken. Med barnetoalett og
stellebord lett tilgjengeleg, er dette blitt ein attraktiv del av hotellet for barna. Kafè Løsta ligg
rett ved.
*	Søndagskulen v/Eli Sofie Hatlen inviterar til ei spanande forteljing
for dei yngste om kva som egentleg skjedde påskedagane. Her blir det forteljing, leik og
konkurransar. Dette skjer i møterom Cadillac. Søndagsskulen har også med seg stort Hoppeslott,
STOR LEGO og karamellkanon som du kan oppleve i Union Barneklubb i påskedagane.
Sjå eigen plakat.

*	Gudstenester i Geiranger kyrkje. Kyrkja ligg 5 min. gange frå Union.

* Dans til husets orkester. I tillegg blir det barnedisko for dei minste først på kvelden.

*

*

Salongbaren serverar kvar dag smårettar, dagens anbefaling og smoothies.

Billettar for ikkjebudande gjester til Magisk Show påskeaftan kan løysast i resepsjonen. Kr 200,-.

For alle påmeldingsaktivitetar, påmelding innan kl. 2100 kvelden før.

