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Moderne mødefaciliteter i historiske og smukke omgivelser

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

Dit arrangement er i trygge hænder – og mere til
Vores dygtige 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 pakker, som er 

lige til at tage ned fra hylden og bestille. 

Du kan selvfølgelig også bruge pakkerne som udgangs-

punkt 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 

arrangement hos os bliver en særlig oplevelse.

Kontakt Susanne, Marie Louise eller Christina på 

7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

www.hotelvejlefjord.dk/mødepakker

”Vi tror 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 et arrangement, der ikke bare bliver en 

succes, men bliver til noget mere.”

Personalet på Hotel Vejlefjord

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

Pakkerne inkluderer altid

n Mødelokale inklusiv standard av-udstyr

n Hotline til teknisk assistance

n Isvand hele dagen

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/moede-og-konferencepakker/


116 værelser

Hovedbygningen
n 26 dobbeltværelser 
n 19 enkeltværelser
n 29 grandlit-værelser
n 6 juniorsuiter 
n 3 suiter 

Saugmans Palæ
n 18 dobbeltværelser 
n 3 superiorværelser 
n 2 enkeltværelser 

Vesthuset
n 10 dobbeltværelser 

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

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

www.hotelvejlefjord.dk/konferencelokaler 

43 hektar park, skov og strand & 20 km kurveje

Parken blev anlagt i romantisk landskabelig stil med 

rhododendron, kurveje, broer, vandløb og søer omgivet af 

skov i 1901, da Vejlefjord var et tuberkulosesanatorium. 

I parken og på kurvejene kunne sanatoriets patienter 

dengang få den rette kombination af frisk luft og motion 

gennem systematisk ordinerede spadsereture. 

Kurvejene anvendes i dag af hotellets gæster både til 

afslapning, gå- og motionsture, men også til mødepauser 

og teambuilding.

Husk at nyde vores største ”lokale” – den smukke og 

smilende natur.

MØDE- & KONFERENCE LOKALER

Moderne mødefaciliteter i historiske og smukke omgivelser

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/konferencelokaler/
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Udsigt til fjord, park og skov

PLANTEGNINGER



RESTAURANT BARBARA  
–  ET HISTORISK VINGESUS

Restaurant Barbara er opkaldt 

efter romanen ”Barbara”, som 

blev skrevet af den dansk-

færøske forfatter Jørgen-

Frantz Jacobsen.  

Forfatteren var indlagt på 

Vejlefjord, dengang stedet 

var tuberkulosesanatorium, 

og han skrev ”Barbara” under 

sit ophold. Han nåede aldrig 

at skrive bogen færdig, 

men havde fortalt om sine 

afsluttende tanker for bogen 

til en medpatient, som 

sørgede for at bogen blev 

færdiggjort.  

”Barbara” blev filmatiseret af 

Nils Malmros i 1987.

Læs mere om Vejlefjords 

historie på  

hotelvejlefjord.dk/historie

Projektoren er slukket og alle faglige oplæg er veloverståede. 

Deltagerne har fået det maksimale ud af dagen og fortjener en 

overraskende forkælelse

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. Her vil I opleve det ultimative sceneskifte fra 

en lang effektiv dag i konferencelokalerne 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.

www.hotelvejlefjord.dk/middagpåtoppen

Restaurant Barbara
MIDDAG PÅ TOPPEN

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,- 

Moderne mødefaciliteter i historiske og smukke omgivelser

http://hotelvejlefjord.dk/historie
http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/konferencemiddag-paa-toppen/


Kontakt konferenceafdelingen
Christina, Marie-Louise og Susanne 
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booking@vejlefjord.dk

”Godt for dig” Mødepauser Mødefristelser Mødeaktiviteter

MØDEPAUSER   FRISK LUFT   HJERTEPAUSE

FORPLEJNING   TÆNKEPAUSE  NY ENERGI   FOKUS   

MØDEFRISTELSER   ENERGISHOT   SANDWICH 

SPRØDE STÆNGER   SUNDE SNACKS   ANTONS BOWLE   WRAP

AKTIVITETER   PARKVANDRING   CITATJAGT 

CROSSLØB   HJERNEGYMNASTIK   LØBETUR   BUESKYDNING   GPS

TEAMBUILDING   GUMMIBÅDSRACE   SEJLTUR   HAVKAJAK   

STAND-UP-PADDLING   KICKBIKE   SEGWAYS   LASERGAME   MTB    

BUMPERBALL   SAUNAGUS   FJORDDYP   MASSAGE   

DE TERMISKE BADE   YOGA   SKOVSAUNA 

MOTIONSRUM   TERRASSE   THALASSO SPA   

SALTBASSIN   TERAPI   ØLSMAGNING   VINSMAGNING   

FOREDRAG   CHOKOLADELEG   CHOKOLADESMAGNING



ENERGIGIVENDE MØDEPAUSER

TÆNKEPAUSEN

Turen går mod mod toppen af Evaldsbakke cirka 80 meter 

over havets overflade. Langs kurvejene står tænkebænke 

med citater.

Ved målet belønnes I med en fuldstændig fantastisk 

udsigt over Vejle fjord, og det er her I skal nyde jeres 

pauselækkerier.

Turen tager omkring 15-20 minutter hver vej.

www.hotelvejlefjord.dk/tænkepause

Navnet ”Tænkepause” kommer af, 

at bænkene på kurvejene er påført

citater. ”Tænkebænke” kalder vi dem. 

Her kan du tage et lille hvil, og tænke lidt  

over bænkens citat – eller bare lade tankerne flyve.

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 parken nede  

ved fjorden og markeres med takstræer og sten. 

HJERTEPAUSEN

Pausen starter med en gåtur ned gennem kurparken, 

hvor 100 år gamle  rhododendronbuske flankerer 

stierne på vej mod fjorden. 

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

har vi pauselækkerier klar til jer. Nyd udsigten bl.a. til 

Træskohage fyr fra badebroen. 

Turen tager knapt 10 minutter hver vej.

www.hotelvejlefjord.dk/hjertepause

Pauselækkerier i de lyse måneder

n Stor hjemmebagt cookie 

n Salte og søde snacks

n Kold læskende saft i drikkeflaske

Pauselækkerier i de mørke måneder

n Stor hjemmebagt cockie med varme krydderier

n Salte og søde snacks

n Varm saft i thermokrus

Lidt praktisk info

n Pauserne kan bruges året rundt– og skulle det 

regne, har vi regnslag og paraplyer parat 

n Travesko er en god idé – specielt i vintermånederne

n Termokrus og drikkeflaske kan genbruges og er til 

personligt eje. 

Tillægspris til døgn- eller dagmøde pr. person 

n Som ekstra pause  kr.  115,- 

n Som erstatning for eftermiddagskaffe kr.  45,-

”Godt for dig” mødepauser og fristelser

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

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/aktiviteter-og-pauser/taenkepause-%E2%80%93-moedepause/
http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/aktiviteter-og-pauser/hjertepause-%E2%80%93-moedepause/


Godt for dig fristelser der hjælper dine deltagere med at holde energiniveauet oppe hele dagen.

Store tanker kræver energi til både krop og sind. Vores mødefristelser giver det nødvendige 

“spark”, så I ikke går “kolde” sidst på dagen

MØDEFRISTELSER

Energi shot
Sæsonens friskpressede grøntsager og frugt med ingefær og citron

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

Sunde snacks i lokalet 
Grøntsagssnacks og og sprøde stænger med hjemmelavet dip.

Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt. Kr. 55,- pr. person

”Antons Bowle” 
Bowle med udvalg af Antons økologiske drikke. 

Antons økologiske drikke produceres i Glud ikke langt fra Vejlefjord. 

Hos Anton er økologi og den gode smag i højsæde. En drikkeklar saft

af hundrede procent rene naturprodukter. Det er ganske enkelt sund fornuft!!

Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt og afregnes pr. stk. Kr. 39,- pr. stk.

Til turen hjem … eller ekstra energi til de lange møder
Vælg mellem grovbolle eller wrap med lækkert fyld og masser af 

det grønne + grøntsagssnacks og dip. Dertil ½ liter kildevand

n Kan serveres tallerkenanrettet i mødelokalet 

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

Kr. 135,- pr. person

www.hotelvejlefjord.dk/mødefristelser

”Godt for dig” mødepauser og fristelser

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/moedefristelser/


AKTIVITETER I NATUREN
43 hektar skov, park og strand – og mere end 20 km oprindelige kurveje til din rådighed
Brug naturen som medspiller, når resultatet af at mødes skal optimeres

Teambuilding og teamtræning
Området omkring Hotel Vejlefjord  indbyder til teamudvikling og skønne fælles 

oplevelser. Vi opfordrer alle gæster til at bruge den fantastiske natur og park til alt fra 

walk-and-talk og teamøvelser til reflektion på tænkebænkene. En gåtur langs stranden 

ud til Træskohage fyr må man ikke snyde sig selv for. 

Løbe- og gåture på de 20 km afmærkede kurveje
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. Motion til dig, der elsker naturen og ikke er bleg for at få sved på panden.

”Citatjagt” og ”Hjernegymnastik”på kurvejene
Tag en pause fra undervisningen eller mødet – og lad deltagerne blive guidet rundt i 

parken og på kurvejene med opgavearkene til Citatjagt og Hjernegymnastik.

Materialer til Citatjagt og Hjernegymnastik:  Pris pr. deltager   kr. 50,-

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

erfarne partnere, som kan inspirere til forløb, der passer til netop jeres aktuelle behov.

Herunder eksempler på aktiviteter: 

n Sejlture n Bueskydning n GPS Teambuilding 

n Havkajak n Lasergame n Mountainbike 

n Segway n Adventure Race n Goal Mapping

Picnic eller bål ved stranden …
Kom til os med jeres ideer, og vi hjælper jer med at få dem til at blive virkelighed.  

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

www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-i-naturen

KURVEJEKORT MED AFMÆRKEDE KURVEJE OG SEVÆRDIGHEDER 
Udleveres i hotellets reception og kan downloades på www.hotelvejlefjord.dk/natur

”Naturen her er smilende og af enestående skønhed”

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/aktiviteter-og-pauser/moedeaktiviteter-i-naturen/


AKTIVITETER MED VELVÆRE

Adgang til De Termiske Bade & Thalasso Spa
De Termiske Bade og Thalasso Spa danner den perfekte ramme til at reflektere og fordøje 

ny viden fra dagens aktiviteter.  

Syv bade, sansebrus, dampbad og saunaer stimulerer alle sanser. I Thalasso spa kan man 

flyde vægtløs i saltbadet og nyde godt af den saltmættede luft i saltsaunaen. 

OBS! Ophold i badene er til afslapning og reflektion. Vis hensyn til andre gæster.

Adgang i forbindelse med møder og konferencer

Pr. døgn fra kl. 14.00 til 14.00 pr. person  Kr.  250,-

Saunagus & Fjorddyp
De kyndige gusmestre fortæller olierne, der indhyller dig i skønne duftnoter og giver 

forskellige effekter. Der afsluttes med et fjorddyp – som året rundt er en fantastisk 

oplevelse og giver energien et dejligt kick.

Varighed ca. 30 minutter. Priserne forudsætter at der er tilkøbt adgang til badene.

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

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

Yoga og kontoryoga
Ingen af holdene kræver specielle forudsætninger udover lysten og energien hos den 

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

Spabehandling
Hvis I er mere til forkælelse og afslapning, kan jeres arrangement suppleres med en 

spabehandling. Vi tilbyder mange forskellige. Se evt. hotelvejlefjord.dk/behandling

Vi hjælper gerne med at sætte et forkælende program sammen til jer.

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

www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-med-velvære

Brug aktiviteterne som pause midt på dagen, som startbooster eller som afslapning efter en 
aktiv dag. Krop, sind og hjerne hænger uløseligt sammen!

”d e t  e r  svæ rt at  væ r e st r e s s e t ,  n å r m a n l i g g e r  i  e t  u d e n d ø rs b a s s i n  m e d 
va r mt va n d o g k i k k e r  u d ov e r s kov o g f j o r d.”

”Godt for dig” Velvære for krop og sjæl

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/aktiviteter-og-pauser/aktiviteter-med-velvaere/


AKTIVITETER FOR SMAGSSANSEN
Giv dine mødedeltagere en ny oplevelse som forkæler og udfordrer smagssansen 
Ølsmagning, chokolade aktiviteter eller vinsmagning

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

Ølsmagning og foredrag 
Under ølsmagningen, smages på et antal af Jelling Bryghus’ håndbryggede special-øl, 

hvor der for hver øl fortælles om øllet og dets karakter. Men også om den historie der 

ligger gemt bag de spændende navne på øllet. Disse historier er, gennem et samarbejde 

med museet Kongernes Jelling, hentet fra den vikingetid, hvor Jelling har så dybe rødder.

Varighed: 4-6 varianter ca. 1-1,5 time  |  7-8 varianter ca. 2 timer | Min. 15 personer 
Pris pr. person: 4 øl = 185,-  |  5 øl = 200,-  |  6 øl = 215,-  |  7 øl = 230,-  |  8 øl =245,-

Prisen er inkl. lån af lokale, chips og isvand

Chokoladeleg eller chokoladesmagning
Chokoladeleg: Hver person producerer cirka 20 stk. fyldte chokolader.  Proceduren for 

temperering af chokolade, forskellige farver og effekter gennemgås. Vanilla Chocolatier 

& Konditori medbringer smagsprøver på chokolade som nydes under aktiviteten.

Ca. 1,5 time. Mindst 10 personer.  Pr. person kr. 350,-

Chokoladesmagning: Der er stor smagsmæssig forskel på, hvor i  verden kakaobønnerne 

er høstet. I smager på flere forskellige slags spændende chokolader mens Vanilla 

Chocolatier & Konditori fortæller om kakaoens historie.

Ca. 1,5 time. Mindst 10 personer.  Pr. person kr. 260,-

Vinsmagning og foredrag
Vælg mellem emner som ”Alsace og Rhöne”, Italien, ”Mousserende & Champagne” og ”De 

klassiske store”

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

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

www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-for-smagssansen

”Godt for dig” Leg med smagssansen

http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-konference/aktiviteter-og-pauser/aktiviteter-for-smagssansen/

