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feeling good

SpaOphold
  på Hotel Vejlefjord 

Forkælende spaophold i skønne historiske rammer 
med afslappende wellness og naturoplevelser … 

SPAOPHOLD HVERDAGE 
Ankomst mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

n Sanseoplevelser i De Termiske Bade og motion med SpaActive fra ankomst
dagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00

n Treretters middag serveret i Brasseriet eller Glassalen

n Overnatning i lyst og atmosfærefyldt værelse

n Stor morgenbuffet

Pris pr. person Kr.  1.195,00(1) Kr. 1.295,00(2)  Kr. 1.395,00(3)

SPAOPHOLD DELIGHT HVERDAGE 
Ankomst mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

n Sanseoplevelser i De Termiske Bade og motion med SpaActive fra ankomst
dagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00

n 1 x 80 minutters spabehandling. Wellnesspakken ”BØLGEBRUS” byder på  
forkælende luksus med fodpleje og dybdegående kropsmassage.

n Treretters middag serveret i Brasseriet eller Glassalen

n Overnatning i lyst og atmosfærefyldt værelse

n Stor morgenbuffet 

n Vitalfrokost i De Termiske Bade på afrejsedagen 

Pris pr. person Kr.  1.855,00(1) Kr. 1.955,00(2)  Kr. 2.055,00(3)

SØNDAGSSPA – FORLÆNG WEEKENDEN
Fra søndag til mandag

n Sanseoplevelser i De Termiske Bade og motion med SpaActive fra søndag 
kl. 14.00 til mandag kl. 14.00

n Treretters middag serveret i Brasseriet eller Glassalen

n Overnatning i lyst og atmosfærefyldt værelse

n Stor morgenbuffet

Pris pr. person Kr.  1.095,00(1) Kr.  1.195,00(2)  Kr. 1.295,00(3)

(1)  Værelse i Vesthuset – vores tilbygning ca. 100 m fra hovedbygningen. 
(2)  Enkeltværelse eller grandlit-værelse (140 cm seng) i hovedbygningen.
(3)  Dobbeltværelse i hovedbygningen.

v e n d  

2014

Ovenstående er gældende fra 1. januar 2014.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.



  Besøg også www.hotelvejlefjord.dk

Lad os inspirere dig … 7682 3380 eller receptionen@vejlefjord.dk

Ganske enkelt 
– OVERRASKENDE GODE OPLEVELSER  …

FAKTA
n 1.800 m2 Kur & Spa
n 113 dejlige lyse værelser
n Restaurant, café og bar
n Panoramaterrasse 
n 43 ha park, skov og strand 
n 20 km oprindelige kurveje

HOTEL & SPA
n Weekendophold
n Spaophold 
n Spaarrangementer
n Spashop
n Webshop & Gavekort
n www.vejlefjordshop.dk

MØDE & KONFERENCE
n Møder med mere udbytte
n 6 plenumlokaler – op til 240 personer 

i hvert rum
n 11 grupperum – 820 personer pr. rum
n Aktiviteter i naturen
n Aktiviteter med velvære

”Naturen her er smilende … og af enestående skønhed.“

Chr. Saugmann, Vejlefjords grundlægger

Her er al den fred og ro, I kan drømme om. Vores smukke 

hotel ligger midt i bøgeskoven og lige ned til fjorden.

Siden Vejlefjord blev grundlagt omkring år 1900, er her 

fokuseret på forkælelse, ro, rum til fordybelse, bevægelse 

og frisk luft.  

I hovedbygningen fornemmer man tydeligt historiens  

vingesus og atmosfæren er hyggelig.  Herregårdsstilen er 

gennemført, lige fra de afhøvlede trægulve til prismelyse

kronerne i loftet.

I spaafdelingen forkæler vi krop og sjæl med stunder af  

stilhed, plejende behandlinger, samt sanseoplevelser og  

afslapning i De unikke Termiske Bade.

På de ca. 20 km oprindelige kurveje kan man få pulsen op, 

men også tage sig et hvil på de opstillede bænke, og nyde 

den fantastiske udsigt over skov, park og fjord samt  

duftene af hav og skovbund. 

Hotellets køkken laver sund og ærlig mad med udgangs

punkt i den danske madkultur og følger årstidernes udbud 

af friske råvarer. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. Kun 15 minutter 

fra E45, 2 timer fra Aalborg og 2½ fra København.

Hotel Vejlefjord Kur og Spa  | www.hotelvejlefjord.dk


