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Information
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Kategorier: Stugor
Position: 59.4583,15.3973

Kontaktuppgifter
Tel: 0581-32156
E-post: ringaby@hotmail.com
Hemsida: www.ringaby.se

Beskrivning
Boka hos oss!
Vi har många olika möjligheter för dig.
Vill du konferera i lugn och skön miljö så är vi det perfekta
alternativet för dagskonferans upp till 40 personer
Övernattning går också bra för det mindre sällskapet.Vi har 24
sängar,men vill man ha enkelrum blir det 9 rum.
Du kan också boka en friskvårdskonferens då vi har mysig
spaavdelning med pool,bastu,bubbelpool och gym.

Vill ni boka bröllop går det bra för upp till 60 personer.

Middagar för det lilla sällskapet kanske i kombination med relax
eller en större middag då du fyller jämt vi skräddarsyr din
beställning.

relaxbokningar med eller utan mat
Vi har en hel del olika paket se vår hemsida www.ringaby.se

Vi har två stugor som vi hyr ut med självhushåll där du naturligtvis
också kan boka relaxen om det är ledigt.

Vi har under hela året vattengympa grupper och
cirkelträningsgrupper som du kan bli med i.Ring för mer
information på 0581-32156  0709-600516

Vi har varje år morsdagskafe i trädgården och inne beroende på
väder mellan 11.00-16.00

Nytt är vårat cykellopp i juni månad innan midsommar som är ca
3 mil långt i otroligt vacker miljö
alla får plakett.Ödebytrampet heter det.

Våran årliga höstmarknad med lokalproducerad mat och mycket
fint hantverk går av stapeln den sista söndagen i september
11.00-16.00

Välkommen till oss i vår natursköna miljö!

Priser
Ring för prisuppgifter eller gå in på vår hemsida

Öppettider
Finns inga öppetider.Allt sker efter bokning!

Vägbeskrivning
se hemsida där finns en utförlig vägbeskrivning från alla håll eller
ring
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