Priser och boende

18-20 maj 2018

TanumStrand är en av Bohusläns största hotellanläggningar, alldeles vid Skagerraks strandkant. Den
bohuslänska miljön är som skapad för badupplevelser, lek och avkoppling. Till Restaurang Latitud 58º
kommer många för att njuta av skaldjur och andra lokala råvaror, men här finner ni även menyer som
passar den hungriga barnfamiljen.
På TanumStrand njuter vi av havet, bad, god mat, lek och äventyr vid strandkanten. TanumStrand
erbjuder både stugboende med självhushåll och hotellrum med frukostbuffé.
Gratis entré till Familjebadet Stora Blå gäller för BFA:s familjer under hela helgen.

Stuga med självhushåll (fredag-söndag)
4-bäddsstuga med självhushåll 2 nätter

SEK 2 595:-

6-bäddsstuga med självhushåll 2 nätter

SEK 2 595:-

4-bäddsstuga med självhushåll 1 natt

SEK 1 345:-

6-bäddsstuga med självhushåll 1 natt

SEK 1 345:-

Lakan och handduk om detta önskas

SEK 160:-

Slutstädning 4-bäddsstuga (om detta önskas)

SEK 400:-

Slutstädning 6-bäddsstuga (om detta önskas)

SEK 500:-

Boende hotell (rum och frukost)

Pris per dubbelrum och natt

SEK 1 450:-

Barn i extrasäng i dubbelrum

SEK

Pris per enkelrum och natt

SEK 1 100:-

245:-

Måltider (skall förbokas)
Frukostbuffé (ingår vid hotellboende)

SEK 99:-

Frukostbuffé barn (-12 år) (ingår vid hotellboende)

SEK 49:-

Barn under 4 år

Fritt i sällskap av förälder.

Enklare lunch inklusive kaffe

SEK 99:-

Grillbuffé inklusive kaffe (fredag)

SEK 199:-

Pizza/pasta buffé och kaffe (lördag)

SEK 199:-

Grillbuffé/pizza barn inklusive glass (4-12 år)
Barn under 4 år

SEK 135:Fritt i sällskap av förälder.

Familjebadet Stora Blå
Gratis entré till Familjebadet Stora Blå gäller för BFA:s familjer under hela
helgen.
Lek och bad! Till familjebadet Stora Blå är hela familjen välkommen, och du finner badet på
hotellets bottenplan. Här finns en 25 meters bassäng, rutschbana, bubbelpool, och en
utomhuspool. För de riktigt små finns såklart en liten pool med mycket grunt vatten. Här kan
du även köpa en glass eller en kopp kaffe!

SPA Horisont
Entré till SPA

199:-

För den som är över 13 år och vill passa på att njuta lite extra finns SPA Horisont. Här erbjuder
TanumStrand en bohuslänsk SPA-upplevelse med garanterat hälsobringande effekter! Njut av
bastubad och pooler och unna dig en stund i relaxen på de varma hällarna.

Ljusrummet

Du kommer också att kunna inhämta livsgivande energi i ljusrummet, ett fantastiskt sätt att fylla
sinne och kropp med nya krafter året runt. Här kan du blunda och drömma dig bort i ljuva
sommarlandskap.

Varma pooler med havsutsikt
På SPA Horisont finns flera pooler, några med hänförande havsutsikt. Poolerna är varma och
avkopplande och i olika storlek.

Behandlingar
Genom mjuka händer, musik och lugnande dofter ger spaterapeuten dig en helhetsupplevelse.
Massage eller ansiktsbehandling - valet är ditt och möjligheterna är många. En stund bara för
dig!

Välkommen till Restaurang Latitud 58°
och Dockside
Restaurang Latitud 58° är en helt ny restaurang med en unik havsutsikt och härliga menyer för
alla, där råvaror från 58:e breddgraden står i centrum. Köket serverar frukostbuffé, lunch med
buffé alternativt bistromeny och middag med inspirerande à la carte varje dag. I maj njuter vi
såklart också av uteserveringen!

Karta

