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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 Adgang til De Termiske Bade og Thalasso Spa inkl. frugt, vand og kaffe/te  

ad libitum fra ankomst dagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00
n Tre-retters middag serveret i Brasseriet eller Glassalen
n Overnatning i lyst og atmosfærefyldt værelse
n Stor morgenbuffet

Pris pr. person Kr.  1.495,00(1) Kr. 1.595,00(2)  Kr. 1.695,00(3)

SPAOPHOLD DELIGHT HVERDAGE 
Ankomst mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
n Adgang til De Termiske Bade & Thalasso Spa inkl. frugt, vand og kaffe/te  

ad libitum  fra ankomst dagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00
n 1 x 80 minutters spabehandling. Wellness-pakken ”FJORDENS ULTIMATIVE  

FORKÆLELSE 3i1” byder på ansigtsbehandling, scrub og kropsmassage.
n Tre-retters 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.  2.155,00(1) Kr. 2.255,00(2)  Kr. 2.355,00(3)

SØNDAGSSPA – FORLÆNG WEEKENDEN
Fra søndag til mandag
n Adgang til De Termiske Bade og Thalasso Spa inkl. frugt, vand og kaffe/te  

ad libitum  fra ankomst dagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00
n Tre-retters middag serveret i Brasseriet eller Glassalen
n Overnatning i lyst og atmosfærefyldt værelse
n Stor morgenbuffet

Pris pr. person Kr.  1.395,00(1) Kr.  1.495,00(2)  Kr. 1.595,00(3)

(1)  Værelse i Vesthuset – vores tilbygning ca. 100 m fra hovedbygningen. 
(2)  Grandlit-dobbeltværelse (140 cm seng) i hovedbygningen. 

 Enkeltværelse i hovedbygningen eller Saugmans Palæ.
(3)  Dobbeltværelse i hovedbygningen eller Saugmans Palæ.

v e n d  

2016

Gældende fra 1. august 2016.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

Book på www.hotelvejlefjord.dk eller 7682 3380



  Besøg også www.hotelvejlefjord.dk

FAKTA
n 2.100 m2 Kur & Spa
n 116 værelser
n Restaurant, café og bar
n Panoramaterrasse 
n 43 ha park, skov og strand 
n 20 km oprindelige kurveje

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

Chr. Saugman, Vejlefjords grundlægger

Vores smukke hotel ligger midt i bøgeskoven og lige ned til 

fjorden. Siden Vejlefjord blev grundlagt omkring år 1900, 

er her fokuseret på at give stedets gæster forkælelse, ro, 

fordybelse, bevægelse og frisk luft.  

På jeres ophold kan I se frem til prøve vandets terapeutiske 

og velgørende egenskaber i de syv bassiner, der udgør De 

Termiske Bade og i den helt nye Thalasso Spa, som byder 

på et stort saltvandsbassin og saltsauna.  

En terrasse lige uden for badene giver mulighed for at få 

frisk luft, nyde solen og udsigten. Adgang De Termiske 

Bade og Thalasso Spa er inklusiv i alle spaophold.

I den smukke gamle hovedbygning fornemmer man tydeligt 

historiens vingesus. Atmosfæren er hyggelig med smukke 

prismelysekroner og afhøvlede gulve i restauranten, flotte 

trappeopgange og stemningsfyldte værelser.  

Saugmans Palæ, den tidligere administrationsbygning, er 

nyrenoveret og indrettet med 23 nye værelser.

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 mad med udgangspunkt i dansk 

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.

Følg os på                        |     www.hotelvejlefjord.dk

Ganske enkelt 
– OVERRASKENDE GODE OPLEVELSER  …

HOTEL & SPA
n Weekendophold
n Spa- & wellnessophold 
n De Termiske Bade
n Thalasso Spa
n Spabehandlinger
n Webshop & Gavekort

MØDE & KONFERENCE
n Din konference er i trygge hænder
n 6 plenumlokaler – op til 240 personer
n 11 grupperum – 8-20 personer pr. rum
n Aktiviteter i naturen
n Aktiviteter med velvære
n Central placering midt i landet

Bestil på www.hotelvejlefjord.dk eller ring til os på 7682 3380


