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feeling good

MØDE- & KONFERENCE PAKKER
Hotel Vejlefjords møde- og konferencepakker  
– når det skal være nemt 

Dit arrangement er i trygge hænder – og mere til
Vores dygtige møde- og konferenceafdeling hjælper 
dig med alt, hvad du har brug for, så vi sammen sikrer, 
at dit møde eller din konference bliver noget ud over 
det sædvanlige. Dine særlige ønsker og behov er altid 
spændende udfordringer, og vi glæder os til at løse dem 
sammen med dig.

Men vi kender også forskel på det, der skal være kunst, 
og det der skal være færdigt. Nogle gange har du brug 
for at arrangere noget hurtigt og nemt, samt være sikker 
på, at alt fungerer, som det skal. Derfor har vi sammensat 
en række møde- og konference pakker, som er lige til at 
tage ned fra hylden og bestille. Du kan selvfølgelig også 
bruge pakkerne som udgangspunkt for at skabe dit helt 
særlige arrangement i samarbejde med os.

Og bare rolig. Selvom du vælger en af vores møde- eller 
konference pakker, skal vi nok sørge for, at dit møde 
eller din konference på Hotel Vejlefjord bliver en særlig 
oplevelse.

Kontakt Susanne, Marie Louise eller Christina på 
7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

På Hotel Vejlefjord tror vi på, at en dyb indånding i smukke 
rammer af ro, natur og nærvær giver glæde og vilje til at opnå 
resultater. Sådan har det været i mere end 100 år – og sådan er 
det stadig. Det er din tryghed for en konference, der ikke bare 
bliver en succes, men bliver noget mere.

Alle pakker inkluderer
n Mødelokale inklusiv standard av-udstyr
n Hotline til teknisk assistance
n Isvand hele dagen

Heldagsmøde
n Let morgenbuffet med brød og juice
n Kaffe/te, frugt og sunde snacks
n Frokost inkl. 1 øl/vand
n Eftermiddagskaffe/te buffet med kage
n Middag, 2 retter inkl. kaffe/te med sødt

Konferencedøgn
n Let morgenbuffet med brød og juice
n Kaffe/te, frugt og sunde snacks
n Frokost inkl. 1 øl/vand
n Eftermiddagskaffe/te buffet med kage
n Middag, 3 retter
n Overnatning inkl. morgenbuffet

Dagmøde
n Let morgenbuffet med brød og juice
n Kaffe/te, frugt og sunde snacks
n Frokost inkl. 1 øl/vand
n Eftermiddagskaffe/te buffet med kage

Aftenmøde
n Eftermiddagskaffe/te buffet med kage
n Middag, 2 retter inkl. kaffe/te med sødt
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feeling good

MØDE & KONFERENCELOKALER

Lokale Biograf Øer U-bord Sildeben Skolebord Størrelse

Plenumlokaler

Kongesalen 240 personer 144 personer  – 160 personer 180 personer 15 x 16,8 m

Krystalsalen 120 personer 70 personer 40 personer 60 personer 70 personer 8,3 x 16,5 m

Prydsalen 60 personer 40 personer 24 personer 32 personer 32 personer 8,3 x 10 m

Spejlstuen 45 personer 24 personer 10 personer – 12 personer 8,3 x 5,75 m

Vestsalen 100 personer 54 personer 38 personer 60 personer 70 personer 9,2 x 12,5 m

Østsalen 70 personer 36 personer 24 personer 40 personer 40 personer 9,7 x 8,1 m

Grupperum/mødelokaler 1 stk. til 20 personer 10 stk. til 8-12 personer I alt 11 stk.

Business center PC  3 Printer  3 Trådløs internet  3



Salon 10

Toiletter Toiletter

Salon 9

Kur & Spa

Krystalsalen Galleriet

Kongesalen

Parken Parken

Hotel Vejlefjord
Møde & Konference

Salon 8

Prydsalen Spejl-
stuen

Fjordstuen

Salon 7

Hotel Vejlefjord, stueetage

Udgang til panoramaterrasse

Hovedindgang

Cafeen
Reception

Brasseriet Glassalen

Mødelokale 2

Hotel Vejlefjord, 2. sal

Salon 6 Salon 5 Salon 4

Fælles buffet

Vestsal

Depot

Depot

Salon 3 Salon 2 Salon 1 Østsal

Hotel Vejlefjord, 3. sal, Møde- og konferencelokaler

Udsigt til fjord, park og skov

Gruppe-
rum

PLANTEGNINGER



Restaurant Barbara reserveres eksklusivt  
til jer og vi byder på 1 glas mousserende 

 vin og appetizer før middagen.

Reserveres til minimum 20 og maksimum  
50 personer alle dage, ekskl. lørdage

Tillæg pr. kuvert til  heldagsmøde 
 eller konferencedøgn

Kr. 125,- 

BARBARA ER ET HISTORISK VINGESUS
Restaurant Barbara er opkaldt efter romanen af samme navn, som blev skrevet af den 
dansk-færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacobsen. Forfatteren boede her på Vejlefjord, 
dengang stedet var tuberkulosesanatorium, og faktisk skrev han ”Barbara” under sit 
ophold. Han nåede aldrig at skrive bogen færdig, men havde fortalt om sine afsluttende 
tanker til en medpatient, som sørgede for at bogen blev færdiggjort. ”Barbara” blev 
filmatiseret af Nils Malmros i 1987.
Læs mere om Vejlefjords historie på www.hotelvejlefjord.dk/historie

FORKÆLELSE PÅ TOPPEN
Projektoren er slukket og alle faglige oplæg er veloverståede.  

Kolleger, medarbejder eller kunder har fået det maksimale ud  

af dagen og fortjener en overraskende forkælelse, som skaber  

rammerne for varige relationer og samarbejde.

Vores smukke gamle bygning gemmer på en lille, 
eksklusiv hemmelighed, som vi gerne vil dele med jer, 
der vil afslutte konferencen eller firmaarrangementet 
med en uforglemmelig oplevelse.

Helt på toppen har vi en intim oase i Restaurant 
Barbara, som kan reserveres eksklusivt til jeres 
firmaarrangement. 

I Restaurant Barbara vil I opleve det ultimative 
sceneskifte fra en lang effektiv dag i vores moderne 
konferencelokaler til en stemning af afslappet 
atmosfære i elegante omgivelser. Vi dækker op med 
levende lys og tænder de smukke lysekroner, som 
hænger i loftet med de synlige gamle hanebjælker.

Aftenen begynder med bobler og appetizers på 
restaurantens balkon, som har udsigt til parken og 
fjorden. Efterfølgende tager I plads i restauranten 
og nyder en menu, som vores kokke har komponeret 
specielt til lejligheden og i overensstemmelse med 
årstiden.

Hele aftenen har I restauranten helt for jer selv, så I kan 
hygge jer og uforstyrret afslutte de faglige input med et 
socialt outcome.

Kontakt os på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk 

Restaurant Barbara



TÆNKEPAUSE
PAUSE MED GARANTI FOR NY ENERGI

Med kurs mod toppen traves ad kurvejene op gennem skoven til Evaldsbakke. 
På turen op stiger pulsen … ved målet er I cirka 80 meter over havets overflade 
og belønnes med en fuldstændig fantastisk udsigt over Vejle fjord.

Denne dejlige travetur er et forfriskende og energi-

boostende alternativ til de traditionelle mødepauser. 

På toppen ved Evaldsbakke står sunde snacks, kaffe 

og økologisk Pukka te klar til jer.

De varme drikke serveres i et flot termokrus, som 

man kan nyde på gåturen tilbage til mødelokalerne. 

Termokrusene kan genbruges og er til personligt eje. 

Turen tager omkring 15-20 minutter hver vej.

Lækkerier på toppen

n Frugt Smoothie

n Müsli bar

n Saltede og røgede mandler med rosiner

n Pukka lemon, ginger & Manuka honey te

n Kaffe

Lidt praktisk info

n Tænkepausen kan bruges året rundt– og skulle det 

regne, har vi regnslag og paraplyer parat. 

n Vi anbefaler, at man har et par fornuftige sko på 

uanset årstid. 

n Tænkepausen kan kombineres med en citatjagt

Tillægspris til døgn- eller dagmøde pr. person 

n Som ekstra pause  kr.  115,- 

n Som erstatning for eftermiddagskaffe kr.  35,-

Navnet ”Tænkepause” kommer af, 

at bænkene på kurvejene er påført

 citater. ”Tænkebænke” kalder vi dem. Her kan du tage et lille hvil 

– tænke lidt over bænkens citat – eller bare lade tankerne flyve.

Se mere om aktiviteter og pauser på www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter
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HJERTEPAUSE
GODT FOR DIG – MØDEPAUSE

Pausen starter med en gåtur ned gennem kurparken, 

hvor enorme rhododendronbuske flankerer stierne på 

vej mod fjorden. 

Målet er ”Vinterens Hjerte” helt nede ved fjorden. Her 

er vi klar med sunde snacks, Pukke Warm Your Heart te 

og kaffe. 

De varme drikke serveres i et flot termokrus, som 

man kan nyde på gåturen tilbage igennem parken. 

Termokrusene kan genbruges og er til personligt eje. 

Turen tager knapt 10 minutter hver vej.

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Lækkerier ved fjorden

n Frugt Smoothie

n Müsli bar

n Saltede og røgede mandler med rosiner

n Pukka Warm Your Heart te

n Kaffe

Lidt praktisk info

n Hjertepausen kan bruges året rundt– og skulle det 

regne, har vi regnslag og paraplyer parat. 

n I vinterhalvåret er travesko en god idé

Tillægspris til døgn- eller dagmøde pr. person 

n Som ekstra pause  kr.  115,- 

n Som erstatning for eftermiddagskaffe kr.  35,-

Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne 

i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller  

booking@vejlefjord.dk

Prøv en mødepause i naturen med fokus på frisk luft, øget energi og velvære

Navnet ”Hjertepause” kommer af   

”Vinterens Hjerte” eller ”Winther Heart”.  

En del af et kunstprojekt, som udgøres  

af linjer, der spreder sig over hele kloden.  

Linjerne fra hjerte 13 går gennem  

kurparken ved fjorden og markeres med takstræer og sten. 



GODT FOR DIG
SUNDE MØDE FRISTELSER

Vitamin & Energi Booster

Ingefær, Spirulina alger, gulerødder og appelsiner – Ikke bare smager det 

forrygende, men så er vi mere end ærlige, når vi påstår, at det er ”Godt For Dig”

Serveres kolde i mødelokalet på ønsket tidspunkt.

Kr. 45,- pr. person

Sunde snacks i lokalet 
Sprøde grønsagssnacks og grisinni/knækbrød hertil køkkenets fantastiske 

hummus og ærte/myntedip.

Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt.

Kr. 55,- pr. person

To-Go Pose
 – til aktivitet i Parken eller på hjemturen

½ kildevand, 2 stk. frugt og 1 stk. chokoladebar (Mars/Snickers). 

Kr. 50,- pr. person

Til turen hjem …  
eller to timers ekstra energi til de lange møder

Grovbolle med parmaskinke, krydret friskost og soltørrede tomater,  

tre slags grønsagssnacks med ærte/mynte dip og ½ liter kildevand

Vi tilbyder hermed et godt alternativ til chokoladebaren eller den ”franske fra 

tanken”. Et alternativ som både giver god energi og god samvittighed.

n Kan serveres tallerkenanrettet i mødelokalet 

n Kan pakkes ”To Go”, så den kan nydes på turen hjem

n Kan pakkes ”To Go” og leveres på aftalt sted i parken 

Kr. 135,- pr. person

MØDER MED MERE UDBYTTE …
Vi håber at vores ”Godt for Dig” fristelser falder I jeres smag og glæder os til at høre fra jer.

Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.



AKTIVITETER I NATUREN
GODT FOR DIG

Naturen er medspiller, når resultatet af at mødes skal optimeres.
Fjord, skov, park og strand indbyder til aktiviteter, frisk luft og fornyet energi.

Bøgeskovens ro og den fantastisk udsigt giver mulighed for reflektion og 
afstressning med efterfølgende øget kreativitet og koncentration.

Park og kurveje
Mere end 20 km oprindelige kurveje – 43 hektar park, skov og strand

”Naturen her er smilende og af enestående skønhed” og derfor udvalgte 

professor og læge Christian Saugman dette sted, da han etablerede 

Vejlefjord Sanatorium omkring år 1900.

Frisk luft og motion var vigtige elementer i behandlingen af tuberkulose

patienter, og derfor anlagde man i 1901 den store park i det stærkt 

kuperede landskab lige ned til Vejle fjord. Patienterne kunne her få den 

rette kombination af frisk luft og motion gennem systematisk ordinerede 

spadsereture på områdets kurveje.

Kurparken blev skabt i romantisk landskabelig stil med rhododendron, 

kurveje, broer, vandløb og søer, omgivet af skov. Under den seneste 

renovering blev parkens eksisterende kvaliteter genskabt og nye blev tilføjet, 

blandt andet en sansehave, et motionsområde og 30 teaktræsbænke. 

Badebroen, ”Bedstemors Bro” og ”Kysmigstrakshuset” er genetableret. 

Kurvejene er anlagt i forskellige sværhedsgrader rundt i hele området. Her 

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.

Guidet tur på kurvejene
Læg en underholdende og lærerig gåtur ind i mødeprogrammet. 

I selskab med vores ”slotskustode” får I både frisk luft, et godt grin og 

historien om Vejlefjord.

Turene kan tilpasses jeres behov med hensyn til længde og varighed.

Priser fra kr. 2.000,- 

Vil du høre mere
Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 

7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

KURVEJEKORT MED AFMÆRKEDE KURVEJE OG SEVÆRDIGHEDER 
Udleveres i hotellets reception og kan downloades på www.hotelvejlefjord.dk/natur
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AKTIVITETER I NATUREN
GODT FOR DIG

Citatjagt på kurvejene
På kurvejene har vi opsat ”Tænkebænke” med citater. Find bænken med dit 

yndlingscitat og lad tankerne flyve. Fantastisk mulighed for refleksion eller 

forberedelse.

Tag en snak med os, vi har mange gode ideer til hvordan citatjagten kan 

bruges til jeres arrangement.

Pris pr. deltager kr. 35,- inkl. et kort over området, papir/kuglepen og en 

kildevand.

Hjerne-gymnastik
Tag en pause fra undervisningen eller mødet – og lad deltagerne udfordre 

hjernen med et af vores opgaveark ”Vejlefjord i tal” eller ”Vejlefjord på 

toppen”, mens de guides rundt i parken og på kurvejene.

Turen varer ca. 4560 minutter og den friske luft giver deltagerne fornyet 

energi. Skulle det regne, har vi regnslag og paraplyer parat.

Pris pr. deltager kr. 35,- inkl opgaveark, kort over området, kuglepen og en 

kildevand. Svarliste udleveres til kursuslederen.

Kombiner eventuelt Citatjagt og Hjernegymnastik med 
vores mødepauser – Tænkepausen og Hjertepausen

Samarbejdspartnere 
Ønsker I specielle event, teambuilding og samarbejdsaktiviteter, har vi 

tilknyttet erfarne samarbejdspartnere, der kan inspirere til forløb, der passer 

til netop jeres aktuelle behov. Det kan fx være

n Budskydning n GPS Teambuilding n Havkajak

n Lasergame n Mountainbike

n Segway n Adventure Race

MØDER MED MERE UDBYTTE … 
Vi håber I har fået inspiration til at supplere jeres møde med aktiviteter i naturen. Glæder os til at høre fra jer.

Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.



AKTIVITETER MED VELVÆRE
GODT FOR DIG

Adgang til De Termiske Bade
Unik velværeoplevelse som virker afstress ende. Dine mødeaktiviteter bliver 

mere energifyldte og kreative, da afslappede og afstressede deltagere er 

mere modtagelige for læring, nye input og aktiviteter. 

De Termiske Bade er også den perfekte ramme til at reflektere og fordøje ny 

viden fra dagens aktiviteter …

Adgang i forbindelse med møder og konferencer

Pr. døgn fra kl. 14.00 til 14.00 pr. person  Kr.  225,-

Morgenbadning uden dampbad, aroma- og skovsauna

Tidsrum fra kl. 06.30 til 10.00 Kr. 125,-

Saunagus
Sanseoplevelser med ro helt ind i sjælen og silkeblød hud

Skiftet mellem kulde og varme er en af de ældste og mest simple terapi

former indenfor velvære. Samtidig er Saunagus en fremragende måde at 

udrense kroppen på, da det sker gennem kroppens største organ – huden. 

Saunagusmesteren hælder vand og æteriske olier på ovnen og fortæller 

samtidig om oliernes virkning, samt forklarer om brugen af krops og 

peeling produkterne under de mange små seancer. 

Et saunagus arrangement varer ca. 30 minutter. Nedenstående priser 

forudsætter at der er tilkøbt adgang til De Termiske Bade.

Pris ved mindst 10 deltagere: Pr. person  Kr.  75,-

Pris under 10 deltagere: I alt  Kr.  750,-

Klassisk massage
Overlad din anspændte krop i hænderne på vores dygtige massører 

I denne klassiske massage vil du opleve forskellige metoder og teknikker  

– alt afhængig af hvilken behandler du får.

Fælles for Hotel Vejlefjord klassisk massage er dog, at det er en dybde

gående massage, der sætter fokus på specielt udsatte steder efter aftale 

med dig. Vi masserer med ren mandelolie. 

50 minutters behandling Kr. 695,-

20 minutter behandling Kr. 395,-

Velværeaktiviteter sikrer øget kreativitet, bedre læring, koncentration  
og refleksion under og efter dit arrangement. Brug aktiviteterne som pause  

midt på dagen, som startbooster eller som afslapning efter en aktiv dag. 
Krop, sind og hjerne hænger uløseligt sammen!
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AKTIVITETER MED VELVÆRE
GODT FOR DIG

Holdundervisning
Motion og fællesskab er godt for alle. Vi tilbyder forskellige typer 

holdundervisning, blandt andet yoga eller meditation

Vores professionelle instruktører guider jer gennem programmerne.

Ingen af holdene kræver specielle forudsætninger udover lysten og energien hos 

den enkelte til at turde udfordre sig selv og prøve noget nyt.

En instruktion varer i 3045 minutter.

Pris ved mindst 10 deltagere: Pr. person  Kr.  75,-

Pris under 10 deltagere: I alt  Kr.  750,-

Yoga
Yoga betyder at ”forbinde” eller at ”forene”, og formålet med træningen er at 

skabe balance og ”flow” i både kroppen og sindet

På holdet forenes åndedræt og bevægelse i en serie af øvelser, som giver 

smidighed, styrke og balance. Yoga skaber indre ro og giver overskud, alt imens 

din kropsbevidsthed og kropsholdning forbedres. Desuden kan du med yoga 

komme af med gammel stivhed og ømhed i kroppen.

Meditation
Meditation handler i alt sin enkelhed om at fokusere din opmærksomhed på 

noget bestemt

Her kanaliserer du hele din bevidsthed hen på et bestemt punkt eller objekt. Når 

du arbejder med din bevidsthed på denne måde, får du styr på dine tanker og du 

får mindre stress og uro i kroppen. Du udvikler din evne til at koncentrere dig og 

være til stede i nuet. 

Afslut aktiviteten med en Vitamin & Energi Booster

Ingefær, Spirulina alger, gulerødder og appelsiner – Ikke bare smager det 

forrygende, men så er vi mere end ærlige, når vi påstår, at det er ”Godt For Dig”.

Serveres kolde i mødelokalet på ønsket tidspunkt. Kr. 45,- pr. person

Få en snak med os – vi sammensætter gerne et program, som passer perfekt til jeres behov.

Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk



AKTIVITETER med BEVÆGELSE
GODT FOR DIG

Aktiviteter i gymnastiksalen
Vi tilbyder en række forskellige spil i gymnastiksalen. Floorball, curling 

uden is, basketball, eggball samt hånd- og fodbold. Op til 4 forskellige 

grupper kan være i gang på samme tid. Holdsport skaber glæde og 

fællesskab og øger deltagernes evne til efterfølgende at samarbejde.

Vi sørger for at der står frisk frugt og kildevand klar til jer.

To timers halleje inkl. diverse udstyr samt frisk frugt og kildevand. 

Pris ved mindst 10 deltagere: Pr. person  Kr.  95,-

Pris under 10 deltagere: I alt  Kr.  950,-

Floorball

Nøgleordene i floorball er sjov, fart, motion, teknik og teamwork. Spillet er 

nemt at arrangere, og det kræver ikke meget viden, før I er i gang. Alle kan 

være med til at skabe spillet og score en masse mål.

Curling uden is

Også kaldet isens skakspil. Curling handler om fysisk form, teknik, taktik 

og kommunikation. Hvem får stenen tættest på midten? I curling uden is er 

der ingen koste, men det kræver både gode samarbejdsevner og nye idéer 

for at få succes. Spillet er for 2-4 deltagere.

Basketball

En af de mest populære og udbredte sportsgrene i verden. Spil i hold 

mod hinanden, eller én mod én. Lad basketballspillet være et sjovt og 

konkurrencepræget samlingspunkt for deltagerne. 

Eggball

Den æggeformede bold kan spilles af alle og giver meget sjov, også til dem 

som normalt ikke synes boldspil er morsomt. Bolden flyver anderledes og 

springer helt uberegneligt, hvilket skaber morsomme situationer i spillet. 

Eggball kan anvendes både til fodbold og håndbold.

Håndbold og fodbold

Håndbold  og fodbold kræver gode egenskaber både som individ og 

holdspiller. Fysisk form, teknik, taktik og kommunikation er vigtige 

elementer i forhold til at opnå succes. Kan både spilles på lille bane med 

tre deltagere på hvert hold eller stor bane med 5-6 spillere pr. hold. 

Motion er godt for hjernen – og skærper koncentrationen. 
Holdsport øger deltagernes samarbejdsevne og oplevelse af at være  

fælles om at løfte en opgave. Brug aktiviteterne som startbooster  
eller som en sjov afslutning på en dag med mange timer i mødelokalet
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AKTIVITETER med BEVÆGELSE
GODT FOR DIG

Holdundervisning i gymnastiksalen
Motion og fællesskab er godt for alle. Vi tilbyder forskellige typer 

holdundervisning, blandt andet LatinMix, yoga og meditation. 

Vores professionelle instruktører guider jer gennem programmerne.

Ingen af holdene kræver specielle forudsætninger udover lysten og 

energien hos den enkelte til at turde udfordre sig selv og prøve noget nyt.

En instruktion varer 30 til 45 minutter

Pris ved mindst 10 deltagere: Pr. person  Kr.  75,-

Pris under 10 deltagere: I alt  Kr.  750,-

Løbe- og gåture på de 20 km afmærkede kurveje
Du kan bruge vores omgivende natur til konditions- og styrketræning. 

Puls og styrke kommer i centrum, når du løber i parken, på kurvejene og 

rundt i skoven. Stop op undervejs og brug naturen til at lave styrkende 

øvelser og smidiggørende udstræk.  

Pulsen bliver høj, og der kommer gang i blodcirkulationen.  

Motion til dig, der elsker naturen og ikke er bleg for at få sved på panden. 

De afmærkede kurveje kan selvfølgelig også bruges til gåture.

Få et kort over kurvejene i receptionen.

Motionsrum
I hotellets motionsrum har man mulighed for at motionere og styrketræne 

lidt på egen hånd. Der er blandt andet løbebånd, crosstrainer, håndvægte, 

multi træningsmaskine, bolde og måtter. 

Det er gratis for alle hotellets gæster at benytte sig af motionsrummet, der 

er placeret ved siden af spa-receptionen.    

Benytter man motionsrummet er det på eget ansvar.

Vi hjælper jer gerne med inspiration og planlægning af de forskellige aktiviteter med bevægelse.

Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk



AKTIVITETER FOR SMAGSSANSEN

VINSMAGNING
Foredrag og smagning 
Foredragsholder Renaud Bronner siger blandt andet: ”Det er harmonien mellem naturen 
og mennesker som giver vinen sin identitet”! 

Alsace og Rhône
Begge områder byder på stor stilforskel mellem nord og syd, men også på 

stor forskel fra producent til producent. ”Man får det, man betaler for” kan 

man roligt sige om begge områder. 

Vi ser på de faktorer som betyder noget for kvaliteten – druer, jordbund, 

klima og håndværk – og smager et udvalg vine fra begge steder.

Italien
Italien er vinlandet pr. excellence med et fantastisk udvalg af vinområder, 

som i dag konkurrerer i at producere store vine – hver i sin klasse og stil! 

Vi går på opdagelse i bl.a. Veneto, Piemonte, Toscana og Sicilien, men 

kommer også omkring mere ”skjulte” distrikter.

Mousserende & Champagne
Vi drikker ”bobler” som aldrig før! Mens alle Champagne’er er mousserende, 

er det ikke alle mousserende som er Champagne! Det berømte franske 

distrikt får i dag konkurrence fra flere andre vindistrikter i verden, som 

efterhånden producerer ganske karakterfulde mousserende vine – ofte til 

billigere priser. Vi ser på hemmelighederne – bl.a. druerne, dyrkningen og en 

lang vinificering – og hører om nogle af de mest kendte distrikter i verden.

”De klassiske store!” 
Bourgogne – Bordeaux - sauterne.  

Dette foredrag laves efter forepørgsel til specialpris

Pris
Kr. 3.000,- for 1,5 times foredrag for mindst 10 personer i separat lokale

Dertil kr. 195,- pr. person for 5 til 6 vine fra den valgte smagning inklusiv 

brød og isvand

Foredragene holdes så vidt muligt af sommelier Renaud Bronner.  Han har i 

mange år skrevet og holdt adskillige seminarer og foredrag om gastronomi 

og vin. 

Vil du høre mere om aktiviteter for smagssansen …
Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk
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AKTIVITETER FOR SMAGSSANSEN

CHOKOLADE

Giv deltagerne en anden oplevelse efter det faglige møde
Her kan alle være med – for alle elsker vel chokolade! 

Vælg mellem tre forskellige aktiviteter
Alle har en varighed af cirka 1,5 time

Kan arrangeres for mindst 10 personer

Kaffe/the eller mousserende vin  kan tilkøbes ved bestilling

Chokoladeleg
Proceduren for temperering af chokolade, forskellige farver og effekter 

gennemgås, inden hver person producerer cirka 20 stk. fyldte chokolader. 

Vanilla Chocolatier & Konditori medbringer smagsprøver på chokolade som 

nydes under aktiviteten.

Pr. person kr. 310,-

Lær at lave marcipan roser
Få tips og tricks til at lave smukke marcipanroser, som kan pynte på 

desserter og kager.

Vanilla Chocolatier & Konditori medbringer smagsprøver på chokolade som 

nydes under aktiviteten.

Pr. person kr. 240,-

Chokoladesmagning
Find ud af, at der er stor smagsmæssig forskel på, hvor i  verden 

kakaobønnerne er høstet. 

Der smages på flere forskellige slags spændende chokolader og fortælles 

om kakaoens historie.

Pr. person kr. 240,-

Vanilla Chocolatier & Konditori v/ Jeanette & Gabriel

står for chokoladeaktiviteterne

Vil du høre mere
Kontakt Marie Louise, Christina eller Susanne i konferenceafdelingen på 

7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk
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