
Anmälan till RIVET Bussresa till Kosta Boda Art Hotel 3/11 – 4/11.   
 

Då är det dags att göra anmälan till Ringhalsveteranernas 2 dagars höstresa  

till Kosta Boda Art Hotel söndag den 3 november 2019.  

Resan görs ihop med Rolfs Flyg & Buss, vi är bokade på en av deras ordinarie resor. 

Vi har i dagsläget preliminärbokat 34 platser för RIVET till denna resa (först till kvarn). 

 

Pris: 2145:- per person (+ enkelrumstillägg på 400:-) 

För de som är medlemmar i RIVET kommer det att utgå en subvention på 500 kr för resan.  

 

I priset ingår: buss tur och retur, en övernattning på Kosta Boda Art Hotel, en frukost,  

en middag, entré till spaavdelningen med tillgång till pool, bastu, gym och fria träningspass, 

morgonrock och tofflor på rummet, guidning på Kosta Boda Art Hotel, glasgåva, reseledare. 

Speciellt: Alla resenärer får 10 procents rabatt i glasshopen på Kosta Boda Art Hotel,  

Kosta Boda-butiken, Kosta Outlet Hem och Iittala Outlet. 

 

Bindande och slutlig anmälan för resa till Kosta Boda den 3/11 – 4/11 2019. 

Anmälan med alla uppgifter ifyllda senast tisdag 13/8 till: 

 

Ulf Nilsson på epost:   nilsson.varberg@telia.com    Eller i brev till adress:  

Trädlyckevägen 134, 43234 Varberg.   Eller via telefon 070 6987106  

Frågor till Ulf på mail eller på tel. 070 6987106. 

 

Avbokning efter den 14/8 sker enligt Rolfs Flyg o Buss ordinarie resevillkor. 

Resevillkor, information om avbokning och avbokningsavgifter hittar ni på 

https://www.rolfsbuss.se/villkor 

 

Nedan uppgifter skall fylls i och lämnas vid anmälan, glöm ej eventuella allerigier. 

 

Namn: 

 

Adress:  

 

Tel nr: 

 

Mailadress:  

 

Eventuella allergier: 

 

Rumstyp:             (Dubbelrum eller Enkelrum) 

 

Delar dubbelrum med: 

 

Önskad påstigningsplats: 

 

Bindande och Slutlig Anmälan med alla ovan uppgifter ifyllda senast tisdag 13/8. 

 

Anmärkning: 

Bokning sker i anmälningsordning, begränsat antal platser. Om och när vi fyllt våra förbokade 

platser kan vi eventuellt utöka med ytterligare ett par platser. Skulle vi inte fylla de förbokade 

platserna kommer Rolfs Flyg och Buss att lämna ut dem för allmän bokning. 

mailto:nilsson.varberg@telia.com
https://www.rolfsbuss.se/villkor


Rolfs Flyg & Buss kommer efter anmälan (den 15/8) att skicka ut ett betalningsunderlag,  

för betalning av först en anmälningsavgift och längre fram slutbetalning av resterande del.  

 

Önskar ni en extra Avbeställningsförsäkring eller Semesterförsäkring kan den bokas via  

Rolfs Flyg & Buss, ange det så får ni mer information om villkor och kostnad. 

Mer finns att läsa på hemsidan  https://www.rolfsbuss.se/forsakring   

 

 

Bussresa Kosta Boda Art Hotel 2 dagar. Lyxig sparesa i glasriket. 
Dag 1. Hemorten – Kosta. Vi reser söderut mot Halmstad och tar därefter av österut.  

I trakterna kring Ljungby gör vi ett stopp med möjlighet att köpa fika. Vi passerar Växjö innan 

vi når vår slutdestination Kosta och det spektakulära Kosta Boda Art Hotel.  

Hotellet är ett fyrstjärnigt designhotell som exploderar i färg och form och där de olika 

hotellmiljöerna samt hotellrummen är designade av Kosta Bodas världsberömda 

glasformgivare. Efter incheckning kopplar vi av i hotellets spa som har allt som kan önskas för 

kropp och själ. Här finns möjlighet för djup avkoppling i en rofylld oas genom motion och 

välgörande behandlingar. Glaskonsten står även här i fokus – njut till exempel av en simtur med 

konstglasutställning under vatten.  

Fyllda med ny kraft och energi sätter vi oss till bords och avnjuter en gemensam middag.  

 

Dag 2. Kosta – Hemorten. Frukost och sedan väntar en guidad tur av hotellet och glaskonsten. 

Resterande delen av förmiddagen tillbringas på egen hand. Kanske lockar ett besök på det 

närliggande Kosta Boda Outlet? Där kan inte bara handla glas utan även kläder, inredning. 

Efter lunch samlas vi för hemfärd.  

Som minne av vår vistelse får alla resenärer en hemlig glasgåva. 

 
Pris: 2145:- per person (enkelrumstillägg på 400:-)  

I priset ingår: buss tur och retur, en övernattning på Kosta Boda Art Hotel, en frukost,  
en middag, entré till spaavdelningen med tillgång till pool, bastu, gym och fria träningspass, morgonrock 

och tofflor på rummet, guidning på Kosta Boda Art Hotel, glasgåva, reseledare. 

 
Speciellt: Alla resenärer får 10 procents rabatt i glasshopen på Kosta Boda Art Hotel, Kosta Boda-

butiken, Kosta Outlet Hem och Iittala Outlet.  

 

Påstigningsplatser 

Våra bussar startar från Ulricehamn och tar sedan upp längs med vägen. Bor ni inte i närheten av våra 

påstigningsplatser så hjälper vi på kontoret er att hitta en anslutningstransport eller bilparkering.  

• 06.00 Ulricehamn 

• 06.30 Borås 

• 06.45 Bollebygd 

• 06.55 Landvetter 

• 07.00 Landvetter 

• 07.30 Gbg 

• 7.45 Kållered 

• 08.30 Ringhals, 

• 09.10 Falkenberg 

• 09.50 Halmstad 

Anm. Läs mer om resan på  www.rolfsbuss.se  under bussresor,  Kosta Boda Spa 2  

https://www.rolfsbuss.se/forsakring
http://www.rolfsbuss.se/

