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Læn dig tilbage …

n  spaophold n  weekendophold n  kæresteophold n  ferie

Hotel Vejlefjord er med sin fantastiske beliggenhed og historie et skønt 
sted at tilbringe et par afslappende dage på et spaophold. 

Vejlefjord blev grundlagt som Danmarks første tuberkulosesanatorium 
af læge Chr. Saugman i år 1900 og allerede dengang fokuserede man på 
god kost, ro, rum til fordybelse, bevægelse, bade og frisk luft. 

Også i dag nyder hotellets mange spagæster forkælelse ud fra disse 
grundlæggende principper, som med tiden er fornyet og forædlet med 
respekt for historien.

I hovedbygningen fornemmer man straks historiens vingesus, og den 
hyggelige atmosfære gør, at vores gæster hurtigt føler sig afslappede 
og velkomne.

Helt unikke er hotellets spa og wellness tilbud. I De Termiske Bade og 
Thalasso Spa forkæles krop og sind med afslappende spaoplevelser. 
Tilkøb af skønne spabehandlinger føjer ekstra luksus til dit ophold.

I naturen på de mere end 20 km afmærkede kurveje eller stier kan man 
gå eller motionere, men også tage et hvil på de opstillede tænkebænke, 
og nyde den fantastiske udsigt over skov, park og fjord.

Kæresteophold – alle ugens dage
Et romantisk ophold til jer, som skal fejre årsdag, bryllupsdag – eller 
som en kærlighedsdate. Måske skal du på frierfødder eller puste nyt liv 
i lidenskaben. Vi sørger for at den romantiske stemning har bredt sig på 
værelset, allerede når I tjekker ind. 

Ankomstdag
n Tjek-ind fra kl. 14.00. Vi har boblende, søde og romantiske 

overraskelser samt massageolie klar til jer på værelset
n Adgang til skønne spaoplevelser i De Termiske Bade & Thalasso Spa
n Tre-retters aftenmenu
n Cocktail når I ønsker det
n Overnatning på jeres værelse

Afrejsedag
n Mulighed for morgenbadning fra kl. 7.30 hverdage / 8.30 weekend
n Stor dejlig morgenbuffet
n Tjek-ud senest kl. 10.00 hverdage / 11.00 weekend
n Fri adgang til De Termiske Bade & Thalasso Spa til kl. 14.00

Opholdet inkluderer også
Lån af badekåbe, håndklæder og slippers. Ligger klar på værelset 
Frugt, vand og kaffe/te ad libitum i De Termiske Bade og Thalasso Spa

Praktiske tips
n Ankom før kl. 14.00 og gå en tur i parken eller nyd en frokost i 

restauranten før tjek-ind
n Det er helt ok at gå til og fra spaafdelingen i badetøj og badekåbe
n Afregn gerne tidligere end tjek-ud og undgå kø.

KÆRLIGHED

mailto:receptionen@vejlefjord.dk
http://www.hotelvejlefjord.dk


AFSLAPNING
Spaophold og weekendophold 

Nyd et ophold på Hotel Vejlefjord på hverdage eller i weekender – lige 
når det passer dig bedst.
Hotel Vejlefjord ophold med spa og én overnatning ser således ud:

Ankomstdag
n Tjek-ind fra kl. 14.00. Vi har badekåbe, slippers og håndklæder klar 

til dig på værelset
n Adgang til skønne spaoplevelser i De Termiske Bade & Thalasso Spa
n Tre-retters aftenmenu
n Overnatning på jeres værelse

Afrejsedag
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n Ankom før kl. 14.00 og gå en tur i parken eller nyd en frokost i 

restauranten før tjek-ind
n Det er helt ok at gå til og fra spaafdelingen i badetøj og badekåbe
n Afregn gerne tidligere end tjek-ud og undgå kø.

www.hotelvejlefjord.dk/ophold

FERIETILBUD 
I skolernes ferier har vi spaophold 
til specielle feriepriser. 
Nyd vores dejlige spa og natur i
n Sommerferien
n Efteråret
n Vinterferien
n Forårets helligdage
www.hotelvejlefjord.dk/ferie

VELKOMSTPAKKER 
Vil du give dit ophold lidt ekstra, 
er det muligt at bestille en 
velkomstpakke. Så sørger vi for at 
romantik og lækkerier tager imod 
jer på værelset, når I ankommer.
Overrask din partner med 
n Romantisk pakke
n Forkælelsespakke
n Bobler – musserende vin

NATUR & RO VELVÆRE
Forkæl dig selv med en spabehandling

Tilkøb af skønne spabehandlinger føjer ekstra luksus til dit ophold.

Spaafdelingen byder velkommen til en verden af plejende og 
terapeutiske spabehandlinger – hvor du er sikret ro til fordybelse.

Vælg mellem behandlinger i kategorierne:
n ANTI-STRESS – giver ro, afslapning og harmoni
n ANTI-AGE – byder på opstramning, cirkulation og genopbygning
n DETOX – forkælelse med udrensning, energi og effektivitet
n THALASSO – tilfører mineraler, fugt og velvære

Hver kategori byder på  
n Scrub & wrap behandling
n Kropsbehandling, fx klassisk kropsmassage
n Ansigtsbehandling
n 3i1 pakke, sammensat af behandlinger, der supplerer hinanden
Derudover tilbyder vi manicure, pedicure og vandterapi. 

Ønsker du at tilkøbe en behandling til dit ophold, anbefaler vi, at du 
booker i så god tid som muligt. Så er du sikker på, at vi har plads til dig.

Book din spabehandling
Behandlinger bookes på 7682 3380, hvor vi gerne giver råd og 
vejledning omkring den helt rigtige behandling til dig.

Du kan altid finde inspiration på www.hotelvejlefjord.dk/behandlinger 
og skrive til os på receptionen@vejlefjord.dk. 

http://www.hotelvejlefjord.dk/ophold
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Spaophold og weekendophold 
Ganske enkelt – overraskende gode oplevelser ...
Omgivet af bøgeskov og med udsigt til fjorden ligger vores smukke hotel. 
Den spændende historiske hovedbygning er fra år 1900. 
Hotellets værelser ligger fordelt i tre bygninger. På dit ophold vælger du 
selv værelsestype, samt om du ønsker udsigt og balkon. 
Se priser på bagsiden – eller online på www.hotelvejlefjord.dk/booking.
I ferieperioder tilbyder vi også ophold til reduceret pris. 

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/hotel-spaophold

VÆRELSESTYPER
n Værelser og suiter i hotellets hyggelige hovedbygning er indrettet i 

herregårdsstil eller klassisk moderne. Det er muligt at vælge værelser 
med smuk udsigt og balkon mod park og skov.

n Saugmans Palæ beliggende lige over for hovedbygningen byder på 23 
værelser i klassisk moderne indretning. Værelserne vender ud mod 
skoven eller mod hovedbygningen.

n Værelser i Vesthuset er handicapvenlige og beliggende i Vejlefjord 
Rehabiliteringscenter ca. 100 m fra hotellet. Centeret er blandt andet 
specialiseret i neurologisk genoptræning.

FORKÆLENDE SPABEHANDLINGER
Ønsker du ekstra forkælelse på dit spa- eller weekendophold? Husk at 
bestille tid på 7682 3380, så er du sikker på, at vi har plads til dig. 
n 80 minutters behandling, kr. 1.230,- 
n 50 minutters behandling, fra kr. 880,-  
www.hotelvejlefjord.dk/behandlinger

VELKOMSTPAKKER PÅ VÆRELSET
n Romantisk pakke kr. 450,-
 Kølig mousserende vin, mørk chokolade og rosenblade 
n Forkælelsespakke kr. 450,-
 Husets vin, frisk frugt samt Vejlefjord kropsolie og bodyscrub
Velkomstpakker kan bookes online sammen med dit ophold

BOOK ONLINE
www.hotelvejlefjord.dk
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2018 PRISER PR. PERSON I KR. SPA- & WEEKENDOPHOLD KÆRESTEOPHOLD

Værelsestype / Ankomstdag
Søndag til 

torsdag
Fredag og 

lørdag
Søndag til 

torsdag
Fredag og 

lørdag

Dobbeltværelse i hovedbygning 1.775,- 2.225,-  2.125,- 2.525,-

Dobbeltværelse med udsigt i hovedbygning 1.850,- 2.300,-  2.200,- 2.600,-

Dobbeltværelse med udsigt og balkon i hovedbygning 1.950,- 2.400,-  2.300,- 2.700,-

Enkeltværelse i hovedbygning 1.575,- 2.025,-

Enkeltværelse med udsigt i hovedbygning 1.725,- 2.175,-

Enkeltværelse med udsigt og balkon i hovedbygning 1.925,- 2.375,-

Grandlit-dobbeltværelse* med udsigt i hovedbygning 1.675,- 2.125,-  2.025,-  2.425,-

Juniorsuite i hovedbygning 2.025,- 2.475,-  2.375,-  2.775,-

Juniorsuite med udsigt og balkon i hovedbygning 2.200,- 2.650,-  2.550,-  2.950,-

Suite med udsigt i hovedbygning 2.275,- 2.725,-  2.625,-  3.025,- 

Suite med udsigt og balkon i hovedbygning 2.375,- 2.825,-  2.725,-  3.125,-

Dobbeltværelse i Saugmans Palæ 1.775,- 2.225,-  2.125,-  2.525,-

Enkeltværelse i Saugmans Palæ 1.575,- 2.025,-

Superiorværelse i Saugmans Palæ 1.950,- 2.400,-  2.300,-  2.700,-

Dobbeltværelser** i Vesthuset 1.575,- 2.025,-

Dobbeltværelser** med udsigt og balkon i Vesthuset 1.575,- 2.025,-

* Mindre dobbeltværelse med 140 cm bred seng. Vi tager forbehold for fejl og prisstigninger.
** Dobbeltværelser i Vejlefjord Rehabilitering er handicapvenlige. Priserne er gældende fra 1. januar 2018.
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Værelsestype / Pris pr. person pr. nat Søn-/torsdag Fre-/lørdag

Dobbeltværelse i hovedbygning 1.625,- 1.925,-

Dobbeltværelse med udsigt 1.700,- 2.000,-

Dobbeltværelse med udsigt og balkon 1.800,- 2.100,-

Enkeltværelse 1.425,- 1.725,-

Enkeltværelse med udsigt 1.575,- 1.875,-

Enkeltværelse med udsigt og balkon 1.775,- 2.075,-

Grandlit-dobbeltværelse* med udsigt 1.525,-  1.825,-

Juniorsuite 1.875,- 2.175,-

Juniorsuite med udsigt og balkon 2.050,- 2.350,-

Suite med udsigt 2.125,-  2.425,- 

Suite med udsigt og balkon 2.225,-  2.525,-

Dobbeltværelse i Saugmans Palæ 1.625,-  1.925,-

Enkeltværelse i Saugmans Palæ 1.425,- 1.725,-

Superiorværelse i Saugmans Palæ 1.800,- 2.100,-

Dobbeltværelser i Vesthuset** 1.425,- 1.725,-

* Mindre værelse med 140 cm bred seng.  ** Beliggende i Vejlefjord Rehabilitering
2018 / Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Spa og natur i skøn forening 
i vinterferien og forårets 
helligdage

Gældende perioder i 2018
n Vinterferien 9. til 25. februar 
n Påsken 23. marts til 8. april
n Kristi Himmelfart og pinsen  

fra 6. til 21. maj

Spaopholdene inkluderer
n Skønne spaoplevelser i De 

Termiske Bade & Thalasso 
Spa fra ankomstdag kl. 14.00 
til afrejsedag kl. 14.00

n Tre-retters aftenmenu 
n Overnatning 
n Stor morgenbuffet 

Ekstra forkælelse kan tilkøbes
n Vælg mellem vores mange 

spabehandlinger. Bestil i god 
tid inden ankomst

n Velkomstpakker til værelset

Se mere om ferieophold på  
www.hotelvejlefjord.dk/ferie

Ferietilbud på afslappende spaophold

http://www.hotelvejlefjord.dk/ferie


Værelsestype / Pris pr. person 1 døgn 2 døgn 3 døgn

Dobbeltværelse i hovedbygning 1.445,-  2.650,- 3.900,-

Dobbeltværelse med udsigt 1.520,-  2.725,- 3.975,-

Dobbeltværelse med udsigt og balkon 1.620,-  2.825,- 4.075,-

Enkeltværelse 1.245,-  2.250,- 3.300,-

Enkeltværelse med udsigt 1.395,-  2.400,- 3.450,-

Enkeltværelse med udsigt og balkon 1.595,-  2.600,- 3.650,-

Grandlit-dobbeltværelse* med udsigt 1.345,-  2.450,-  3.600,-

Juniorsuite 1.695,-  2.900,-  4.150,-

Juniorsuite med udsigt og balkon 1.870,-  3.075,-  4.325,-

Suite med udsigt 1.945,-  3.150,-  4.400,- 

Suite med udsigt og balkon 2.045,-  3.250,-  4.500,-

Dobbeltværelse i Saugmans Palæ 1.445,-  2.650,-  3.900,-

Enkeltværelse i Saugmans Palæ 1.245,-  2.250,- 3.300,-

Superiorværelse i Saugmans Palæ 1.620,-  2.825,-  4.075,-

Dobbeltværelser i Vesthuset** 1.245,-  2.250,- 3.300,-

* Mindre værelse med 140 cm bred seng.    ** Beliggende i Vejlefjord Rehabilitering
2018 / Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

BOOK ONLINE
www.hotelvejlefjord.dk

Eller bestil dit ophold på 

7682 3380 
receptionen@vejlefjord.dk

Nyd et afslappende ophold 
midt i den smilende natur 
lige ned til Vejlefjord fjord

Gældende i perioden 23. juni  
til og med 12. august 2018

Opholdet inkluderer 
n Skønne spaoplevelser i De 

Termiske Bade & Thalasso 
Spa fra ankomstdag kl. 14.00 
til afrejsedag kl. 14.00

n Tre-retters aftenmenu 
n Overnatning 
n Stor morgenbuffet 

Tilbud på spaophold i sommerferien

http://www.hotelvejlefjord.dk
mailto:receptionen@vejlefjord.dk

