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HOTEL TYLÖSAND

Restaurang Akvarell
Boka bord på 035-17 23 60. Varmt välkommen!
www.tylosand.se/restauranger/akvarell

Zumbahelg på Hotel Tylösand 12-14 
oktober
Helgen den 12-14 oktober intar Zumban med Paula Mendes 
Hotel Tylösand. Zumba® Fitness är baserat på 
konditionstränande, rytmisk dans och är ett roligt, 
spännande sätt att träna. Du förbättrar din kondition 
samtidigt som du förbränner kalorier, dessutom är det 
enkelt att lära sig. 

De heta latinska rytmerna kombineras med läckra danssteg 
som tränar hela kroppen. Fler än 12 miljoner människor i alla 
former, storlekar och åldrar tar varje vecka Zumbaklasser 
på mer än 110 000 platser, i fler än 125 länder. Zumbapassen 
är öppna för allmänheten på lördagen och söndagen, pris 450 
kr/person/pass. 
Läs mer på:

tylosand.se/spa-noje/temahelger/zumba-fitness-weekend

http://www.tylosand.se/restauranger/akvarell
http://www.tylosand.se/spa-noje/temahelger/zumba-fitness-weekend


Tylöhus Sunday brunch
Tylöhus Sunday brunch är tillbaka efter förra årets succé! 
Alla finsmakare och gourmander kan i november åter se 
fram emot lyxiga söndagar med kalla och varma delikatesser. 
Brunchen står uppdukad 4, 11,18 och 25 november.
För mer information och bordsbokning kontakta oss på tel 
035-17 23 60

Julbord på Hotel Tylösand
Välkommen att fira in julen med ett julbord hos oss på Hotel 
Tylösand. Traditionellt julbord med pianist, glittrande show, 
fyrarätters julmeny eller sushi & skaldjur– det är bara att 
välja, vi har julbord för alla smaker!  Läs mer på 
http://www.tylosand.se/julbord

Nyhet för i år premiär för Bettans 
Jul
För dig som älskar havets delikatesser har vi i år premiär 
för Bettans Jul. Ett exklusivt julbordsalternativ på Bettans, 
vår lilla sushi- och skaldjursrestaurang granne med havet. 
Njut av skaldjur så som hummer, havskräftor, färska räkor, 
pilgrimsmusslor och ostron, sushi, sill, lax och mycket annat 
gott.
Förbokas för min 20 pers (max antal 35 pers) alla dagar 
30/11-16/12.
Pris: 945 kr/pers inklusive moms, 
Pris: 844 kr/person exklusive moms

 www.tylosand.se/konst

 

http://www.tylosand.se/julbord


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

Trivselföreningens städdag
Söndagen den 14 oktober kl 10.30 träffas vi vid Kurts kiosk. 
Efter städningen bjuder föreningen på lunch kl 12.00 på 
golfrestaurangen.

Vart tog alla barn vägen? 

Det är viktigt att barn lär sig lite miljövård och ett bra och 
roligt sätt är att ta med er barn eller barnbarn på denna 
söndag.   En extra överraskning till alla barn som kommer!

Anmälan till Britta på britta.hesse@telia.com eller 070 203 
1987 eller 035-326 27 senast den 10 oktober. 

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

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

http://www.tylosandsnytt.se/


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 

Görviksfiskarn
Görviksfiskar`n stängt 

Öppet Fisktorget Fre. 10-18 o Lör. 10-14

Återkommer med öppettider inför julhelgen.

Stig mobil 0705-15798

Golfrestaurangen
Obs! Kontrollera öppettiderna som kan ändra sig efter 
säsongen och vädret

Julbord
Fredagen 30 november till söndagen 16 december.

Torsdagar till söndagar.

Övriga dagar mot beställning (min 20 pers).

Pris: 395 kr

Familjejulbord söndagar 325 kr

Ring 035 - 32 550 för att boka bord

Varmt välkomna önskar Kenneth Andersson med personal



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

GUDSTJÄNSTER I S:T OLOFS KAPELL

30 SEP KL 17.00. PRÄST: ANDERS CARLWE

28 OKT KL 17.00. PRÄST: CLAES SÖDERGREN (Obs 
vintertid)

2 DEC KL 17.00. PRÄST: ANDERS CARLWE. 

1:a ADVENTSGUDSTJÄNST MED SÅNG AV 
SÅNGGRUPPEN SALT.

24 DEC KL 23.30. MIDNATTSMÄSSA I JULNATTEN.

Alla helgons dag, lördagen den 3 november är kapellet öppet 
för enskild andakt  kl 13.00-16.00. Kom gärna förbi, tänd ett 
ljus och njut av lugnet med levande ljus och tyst musik. 

http://www.sanktolofskapell.se/
mailto:pia.sanktolofskapell@gmail.com


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

http://www.hallandstrafiken.se/
http://www.sanktolofskapell.se/
http://www.tylosand.se/
http://www.hgk.se/
http://www.restaurangsalt.se/
http://www.tyludden.se/
http://www.tylosandsnytt.se/
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