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feeling good

Festarrangement
på Hotel Vejlefjord 

Vi byder dig velkommen i skønne historiske omgivelser 
med masser af stemning og atmosfære.  
I vores restauranter og festlokaler findes de  
perfekte rammer til at fejre jeres festlige dage … 

Allerede omkring år 1900 var fester og traditioner en vigtig  

del af Vejlefjord. Det oprindelige sanatories overlæge og stifter  

professor Chr. Saugman anså det for meget vigtigt at bevare 

patienternes livsglæde og humør. Derfor blev der ofte afholdt 

fester og andre arrangementer, specielt jul og fastelavn blev 

fejret i festdragter og med taffelmusik. Historien fortæller  

at alle indvendige døre i hovedbygningen stod åbne under  

festerne, så de patienter der var for syge til at deltage,  

kunne høre musikken fra festsalen.

Den smukke gamle hovedbygning er stadig klar til fest og  

vi præsenterer hermed tre forskellige festarrangementer  

samt vores sæsonmenuer. Festmenuerne kan sammensættes 

helt efter jeres smag og naturligvis står vores restaurantchef  

til rådighed med råd og vejledning.

“Naturen her er smilende og af enestående skønhed”  

og indbyder til ture på vores historiske kurveje.



FESTLOKALERNE

Festopstillinger Lange borde Runde borde

Kongesalen 4-16 personer pr. bord. Max 160 personer 10 personer pr. bord. Max 140 personer

Krystalsalen 4-16 personer pr. bord. Max 70 personer 10 personer pr. bord. Max 70 personer

Prydsalen 4-16 personer pr. bord. Max 40 personer
4 x 10 eller 5 x 8 personer pr. bord 

Max 40 personer 

Fjordstuen Max 50 personer 5 x 10 personer pr. bord. Max 50 personer

Barbara Max 45 personer  

Kongesalen
Den imponerende Kongesal har panoramavinduer og to store 

udgange til parken. Salen har akustikvægge og salens form 

og størrelse giver mange muligheder for opstilling af borde 

og scene. Fantastiske rammer til store fester. 

Krystalsalen og Prydsalen
Disse dejlige lokaler har også udgang til parken og storslået 

udsigt. Sammen med smagfuld indretning og opdækning gør 

dette lokalerne populære til selskaber af enhver slags.

Fjordstuen
Fjordstuen er beliggende i hotellets gamle liggehaller. 

Lokalet har direkte udgang til den lille terasse og parken, 

samt selvfølgelig en skøn udsigt. Den oprindelige stil og 

atmosfære er genskabt i det lyse rum med lette gardiner og 

gamle historiske billeder. Se billedet herunder. 

Restaurant Barbara
Restaurant Barbara ligger i hovedbygningens tagetage, 

hvorfra der er en enestående og helt fantastisk udsigt over 

parken, skoven og fjorden. Den stemningsfulde indretning 

hvor de fritlagte loftsbjælker sammen med lysekroner og 

smukke møbler, skaber en helhed med hyggelig atmosfære 

og elegance. Se billedet herunder. 

Barbara er åben for selskaber og ved specielle lejligheder.  



  Besøg os på www.hotelvejlefjord.dk

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

Ganske enkelt 
– OVERRASKENDE GODE OPLEVELSER I 2017

Ovenstående er gældende i hele 2017. 
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

FJORDENS FESTAFTEN 

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Kaffe/the med chokolade 

Pris pr. person, ekskl. drikkevarer Kr. 585,00   

PROFESSORENS FESTAFTEN 
Sanatoriets overlæge og stifter professor Chr. Saugman

n Husets velkomstdrink

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Husets vine, øl og vand serveret ad libitum under middagen (6 timer)

n Kaffe/the med chokolade

 Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer Kr. 990,00

LENSGREVENS FESTAFTEN 
Lensgreve Christian Friss fra Boller Slot solgte grunden hvor Vejlefjord blev opført

n Husets velkomstdrink

n Tre retters festmenu eller selskabsbuffet

n Husets vine, øl ogvand ad libitum i 8 timer

n Kaffe/the med chokolade

n Efter kaffen opstilles selvbetjeningsbar med husets vine, øl  
og vand den resterende tid af de 8 timer

n Natmad

 Pris pr. person, ekskl. yderligere drikkevarer Kr. 1.240,00

Gældende ved mindst 20 kuverter i separat lokale med festdækkede borde.

Forlængelse af festaften
Tillæg pr. time efter kl. 02.00 under 40 personer Kr. 650,00

Tillæg pr. time efter kl. 02.00 over40 personer Kr. 1.300,00

Værelsespriser pr. nat i forbindelse med afholdelse af fest
Enkeltværelse  fra kr. 1.175,00

Dobbeltværelse  – to personer fra kr. 1.475,00

Grandlit værelse (140 cm seng) – to personer fra kr.  1.375,00

Opredning pr. nat Kr. 300,00

Overnatning til værtsparret  Uden beregning

Ovenstående priser er inkl. morgenbuffet


