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SÄSONGSPREMIÄR för AKVARELL
Restaurang Akvarell har nu öppnat för säsongen.
Välkommen att boka bord på 035-305 01 eller
035-17 23 64 .

DAGSPA
Väkommen till The Spa för en hel dag av lugn och ro. Slappna
av i bubbelpoolen eller bastun. Prova på vår upplevelsedusch
eller utomhuspool. Ta det lugnt med en bok, titta på havet.
Valet är ditt.
När du är vår spagäst över dagen ingår följande:
• Lån av handduk och badrock
• Möjlighet att delta i dagens aktuella träningspass
• Lunch inkl. vatten eller lättöl och kaffe
• Frukt, vatten och te när du önskar
• Fri tillgång till hela vårt spa med pooler, bastur, Kneipp,
jaquzzi, gym och
relaxavdelning med stort soldäck.
Öppettider för DagSpa
Måndag-torsdag kl 8.00-20.00
Fredag kl 8.00-13.00
Lördag kl 8.00-13.00
Söndag kl 12.00-20.00
Pris 495 kr/person
Ring och beställ din spadag på 035-333 75

KOM I FORM MED PERSONLIG
TRÄNARE (PT)
Våra personliga tränare motiverar och vägleder dig inom
kost och träning. Du får hjälp att nå dina mål samtidigt som
du kontinuerligt utbildas inom träning, kost och
behandlingar. En PT hjälper dig med ett individuellt
träningsprogram, peppar dig under resans gång samt ser till
att du genomför dina övningar på korrekt.
Vi har nu tagit fram tre koncept för dig att ta del av:
BEACH 2013 CHALLENGE
Start 27 mars 18.15
Delta i vårt 10 veckors program med syfte att gå ner i vikt,
få en bättre hälsa genom ökad kunskap om hälsosam mat,
träning och upplev en helt ny livsstil.
PRIS 2 500 kr Medlem

3 950 kr Icke medlem

KOM I TOPPFORM
10 tillfällen med egen PT för att komma i din bästa form
någonsin. För dig som redan tränar regelbundet men vill
komma vidare till en ny nivå.
PRIS 4 500 kr Medlem
5 500 kr Icke medlem
PT-TRÄNING I GRUPP
Start torsdag 4 april kl 18.30
10 veckor PT-träning i grupp med 6-8 deltagande. För dig
som vill komma igång med din träning och gärna vill se
resultat vad gäller muskler och vikt. Tillgång till The Spa
från söndag eftermiddag till fredag lunch.
PRIS
3 000 kr Medlem 3 750 kr Icke medlem
BOKA PT AKTIVITETER PÅ 035 - 333 75

PÅSKAFTON 30 mars
Välkommen att fira påsken vid havet lördagen 30 mars i
nyrenoverade Restaurang Tylöhus. Välj mellan en härlig
påskbuffé på dagen eller en lyxig påskinspirerad
femrätterssupé på kvällen.
Påskbuffé 275 kr/person
Påskinspirerad supé 460 kr/person
BOKA PÅ 035 - 17 23 60

LAKRITS ÄR DET NYA SVARTA
12-13 april
Under helgen infaller Lakritsens dag och detta
uppmärksammar vi tillsammans med Lakritsfabriken. Gör
lakritskonstverk, dekorera cupcakes och mycket mer. I
Spashopen säljer vi lakrits. Konstnärer kommer och
inspirerar med verk gjorda av tio meter lakrits och du som
gäst kommer också få möjligheten att skapa konst av lakrits.
Lär dig mer om lakrits och få tips om hur du kombinerar det
med vin i en provning på kvällen. I restaurangen och i menyn
är lakritsen ett genomgående och spännande inslag. Släpp
loss din kreativitet, putsa smaklökarna och häng med in i
lakritsens värld.
13/4: Lunch och lakritsmingel – 200 kr/person
12 eller 13/4: Supé och lakrits- och vinprovning – 595
kr/person
BOKA PÅ 035 - 17 23 60

VINKLASSIKER OCH TRENDER
19-20 april
Tillsammans med Ward Wines - med erfarenhet av vinimport
sedan 70-talet – bjuds du på vinprovning med allt från
klassiker till de allra senaste vintrenderna.
Fredag – lördag: Supé och vinprovning 595 kr/person
BOKA PÅ 035 - 17 23 60
FÖRFATTA VID HAVET - EN HELG MED DAG ÖHRLUND
Hotel Tylösand 19 - 21 april Utveckla ditt skrivande i kreativ
miljö. 19 - 21 april gästas Hotel Tylösand av Dag Öhrlund,
aktuell med boken "Skriv din bok och sälj den!". Helgen
riktar sig främst till dig som brinner för en historia du
redan börjat skriva, men behöver lite hjälp på traven för att
komma vidare. Men även du som är sugen på skrivandet i
stort är varmt välkommen. Det blir en helg där Dag Öhrlund
inspirerar och hjälper dig att låta hjärnan leka och utveckla
ditt skrivande.
Skrivarkurs inkl två supéer, två luncher och en föreläsning
om Brott i Sverige med Dag Öhrlund – 2 865 kr/person
Minst 15 deltagare, max 20.
BOKA PÅ 035 - 17 23 60

MORS DAG 26 maj
Din mamma är värd att firas ordentligt. På Hotel Tylösand
finns tid att umgås och äta god mat. Njut av långa
promenader längs stranden och slappna av på The Spa.
Komplettera gärna med konstvandring eller prova på
krokiteckning.
Lunch och konstaktivitet 300 kr
Dagspa inkl lunch 495 kr
BOKA PÅ 035 - 17 23 60

Trivselföreningen
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.
Inbetalningskort ska ha skickats ut, om inte, kontakta Britta.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se

Städdag
Vårens städdag närmar sig. Söndagen den 14 april träffas vi
kl 10.30 vid Kurts kiosk. Bemannade med säckar, plockpinnar
och ett gott humör gör vi Tylösand fritt från skräp. Vid 12tiden äter vi lunch på Golfrestaurangen. Trivselföreningen
bjuder deltagande medlemmar på lunchen.
Obligatorisk anmälan för lunchen till: Anna, SMSa till 070553 49 70,( anna@defour.se) eller Marie 070-955 57 52 ,
marie.alestigen@gmail.com senast den 10 april,
Eftersom höstens städdag blev inställd (pga för få anmälda)
är det nog en hel del skräp att ta hand om.
Kommunen ställer som vanligt upp med en container, säckar
och några plockpinnar. Det tackar vi för. Till vårens städdag
hoppas vi på ett stort deltagande av Tylösandsbor som
värnar om vår miljö. Som tack äter vi en riktigt god lunch på
Golfklubben och har lite socialt umgänge. Vi hoppas även att
många barn kan vara med. Kanske blir det en liten
överraskning till alla deltagande barn? Väl mött söndagen
den 14 april önskar Styrelsen.
Vill du engagera dig i Trivselföreningens arbete?
Vi söker nya styrelsemedlemmar till roliga och stimulerande
uppgifter. Uppgiften är inte särskilt tidskrävande men rolig.
Undrar du mer så hör gärna av dig till någon styrelseledamot
eller till Britta på 035-326 27, 070-203 1987 eller
britta.hesse@telia.com eller till valberedningen; Olle
Eklund, lo.eklund@telia.com

Fråga gärna!

S:t Olofs kapell
Ni kan stödja verksamheten genom att bli medlem i
föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand.
Avgiften är 200:- per person eller 300:- per familj skriven på
samma adress.
Inbetalas genom Plusgiro: 29 10 81-8 eller
Bankgiro: 604-23 94
För bokningar och frågor angående kapellet kontakta Pia på
kansliet, tfn 035-308 07.
E-mail: pia.sanktolofskapell@gmail.com
Mer information på hemsidan: www.sanktolofskapell.se

Emmausmässa
Annandag Påsk
1 april kl.18.00
Pilgrimsvandring från S:t Nikolai via Prins Bertils stig.
Soppa serveras innan mässan till alla, även ni som inte går
pilgrimsvandringen.
Präst. Annika Henningsson
Organist: Örjan Kappelin

Sommargudstjänster varje söndag kl.18.00 börjar den 12
maj och avslutas 1 september

Förmåner för trivselföreningens
medlemmar
Kom ihåg att alltid visa upp medlemskortet från början! Har
du ett företag eller en affär som kan ge medlemmarna några
förmåner? Har du någon idé på bra förmåner för medlemmarna?
Hör av dig till Britta!

Hemlängtan
Blommor & Inredning

15 % rabatt på allt i butiken. Gäller inte blommogram,
blomsterbud eller begravningar.
Visa medlemskort!
Bäckagård, tfn 035-346 46

Inspiratören i Flygstaden
Vid uppvisande av kortet ges 20 % rabatt på färg och 15 %
rabatt på tapeter.

Tylösands SPA&Fritid
4000:- rabatt vid köp av ett SPA-bad.
Tylösandsvägen 8B
0705 21 01 83

Mail : kjell@tylosand-spa.se

GÖRVIKSFISKAR`N
0705-157983
Öppet i Påskveckan
Skärtorsdag 10-18
Långfredag 10-16
Påskafton

10-14

Sveriges bästa golfkrog 2012

Restaurangen
Vi serverar lunch mån-fre tom påsk för att därefter ha öppet alla
dagar i veckan.

After Work
Vi fortsätter med vår populära After Work varje fredag fram
till sommaren, tema enligt nedan.
29/3 Tex-Mex 5/4 Spansk afton 12/4 Danmark 19/4 Afrika

Påsk
I påsk serverar vi en läcker påskbuffé med div. godsaker och med
efterföljande varmrätt och dessert för den som önskar, serveras
lör-sön mellan 11.30-17.00. Boka bord på tel. 32550 alt. Mail
restaurangen@hgk.se.

Vinprovning
Onsdagen 24/4 erbjuds medlemmar i trivselföreningen att delta i
en trevlig vinprovning på klubben. Sommelier Kenneth Andersson
lotsar oss genom några vingårdar och vi provar div. goda viner
tillsammans. Pris medlemmar ENDAST 50:-. Efter provningen
äter vi en god middag tillsammans för dem som önskar, Följande
alternativ erbjuds till medlemmar för 175 kr
Halstrad laxrygg med krämig sparrisrisotto och ört-citruscrme
alt. Helgrillad hängmörad biffrygg med rotfruktssymfoni,
madeirasky och chilibearnaise
Anmälan, senast 19/4, till Karin Eklund, karineklund@telia.com
eller tel 30157(tel svar)
Varmt välkomna hälsar Kenneth med personal.

Bra länkar:
Tylösandsnytt

www.tylosandsnytt.se

Tyluddens fritidsby

www.tyludden.se

Restaurang Salt

www.restaurangsalt.se

Halmstad golfklubb

www.hgk.se

Hotel Tylösand

www.tylosand.se

S:t Olofs kapell

www.sanktolofskapell.se

Bussar i Halmstad

www.hallandstrafiken.se

Göran Eklund
goraneklund@telia.com
070-257 27 06

