
Glæd dig til spa, velvære og afslapning i vores hyggelige 
rammer, som naturligvis er pyntet diskret til højtiden 

n Tjek ind på værelset fra kl. 14.00, hvor badekåbe & slippers ligger klar
n Gløgg og æbleskiver kl. 15.00 - 17.00
n Skønne spaoplevelser i De Termiske Bade & Thalasso Spa fra  

ankomstdagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00
n Velkomstdrink og køkkenchefens tre-retters middag
n Kaffe/te med juleknas
n Overnatning og stor morgenbuffet 

Vælg et luksus juleophold med fem-retters middag og vinmenu.

Se yderligere beskrivelse på www.hotelvejlefjord.dk/juleophold og  
www.hotelvejlefjord.dk/luksusjuleophold

BOOK ONLINE
www.hotelvejlefjord.dk

Eller bestil dit juleophold på 

7682 3380 
receptionen@vejlefjord.dk

Juleweekendophold er gældende fra  
9. november til 15. december 2018

Priser pr. person fra 
Juleophold kr. 1.995,-

Luksus juleophold kr. 2.575,-

Se alle priser på bagsiden è

Juleweekendophold med spa



Den 9. november til 15. december 2018 Juleophold Luksus  
juleophold

Værelsestype / Pris pr. person                            Ankomst Fre/Lør Fre/Lør

Dobbeltværelse i hovedbygning 2.195,-  2.775,-

Dobbeltværelse med udsigt i hovedbygning 2.270,-  2.850,-

Dobbeltværelse med udsigt og balkon i hovedbygning 2.370,-  2.950,-

Enkeltværelse i hovedbygning 1.995,-  2.575,-

Enkeltværelse med udsigt i hovedbygning 2.145,-  2.725,-

Enkeltværelse med udsigt og balkon i hovedbygning 2.345,-  2.925,-

Grandlit-dobbeltværelse* med udsigt i hovedbygning 2.095,-  2.675,-

Juniorsuite i hovedbygning 2.445,-  3.025,-

Juniorsuite med udsigt og balkon i hovedbygning 2.620,-  3.200,- 

Suite med udsigt i hovedbygning 2.695,-  3.275,-

Suite med udsigt og balkon i hovedbygning 2.795,-  3.375,-

Dobbeltværelse i Saugmans Palæ 2.195,- 2.775,- 

Enkeltværelse i Saugmans Palæ 1.995,-  2.575,-

Superiorværelse i Saugmans Palæ 2.370,-  2.950,-

Dobbeltværelser** med balkon i Vesthuset 1.995,- – – – 

Dobbeltværelser** med udsigt og balkon i Vesthuset 1.995,- – – –

* Mindre dobbeltværelse med 140 cm bred seng. 
** Dobbeltværelser i Vesthuset er beliggende i Vejlefjord Rehabilitering.
Vi tager forbehold for fejl og ændringer.
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