V E J L E FJ O R D
ER STEDET, HVOR MENNESKER
SKABER RESULTATER
I FÆLLESSKAB MED
HINANDEN OG MED OS. SÅDAN
HAR DET VÆRET GENNEM
MERE END 100 ÅR OG
SÅDAN ER DET STADIG

Kontakt konferenceafdelingen
Ann-Sofie, Marie-Louise og Susanne

7682 3380
booking@vejlefjord.dk

m o d e r n e m ø d e fa c i l i t e t e r i h i s t o r i s k e o g s m u k k e o m g i v e l s e r

MØDE- & KONFERENCEPAKKER
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,

DAGMØDE

hvad du har brug for, så vi sammen sikrer, at dit møde

n

Let morgenbuffet med brød og juice/saft

eller din konference bliver noget ud over det sædvanlige.

n

Kaffe/te, frugt, sunde snacks og isvand

n

Frokost inkl. 1 vand

n

Eftermiddagsbuffet med kaffe/te og hjemmebag

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

HELDAGSMØDE

kunst, og det der skal være færdigt.

n

Let morgenbuffet med brød og juice/saft

n

Kaffe/te, frugt, sunde snacks og isvand

n

Frokost inkl. 1 vand

n

Eftermiddagsbuffet med kaffe/te og hjemmebag

n

Middag, 2 retter inkl. kaffe/te med sødt

KONFERENCEDØGN
n

Let morgenbuffet med brød og juice/saft

n

Kaffe/te, frugt, sunde snacks og isvand

n

Frokost inkl. 1 vand

n

Eftermiddagsbuffet med kaffe/te og hjemmebag

n

Middag, 3 retter

n

Overnatning inkl. morgenbuffet

Pakkerne inkluderer altid

“

Vi tror på, at en dyb indånding i smukke rammer

af ro, natur og nærvær giver glæde og vilje til at opnå

n

Et plenumlokale inklusiv standard av-udstyr

n

Hotline til teknisk assistance

Ovenstående er blot forslag til jeres arrangement.
Vi laver gerne oplæg præcis efter jeres ønsker.

resultater. Sådan har det været i mere end 100 år
– og sådan er det stadig.

Kontakt Susanne, Ann-Sofie eller Marie Louise på

Det er din tryghed for et arrangement, der ikke bare

7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

”

bliver en succes, men bliver til noget mere.

Personalet på Hotel Vejlefjord

www.hotelvejlefjord.dk/mødepakker

Moderne mødefaciliteter i historiske og smukke omgivelser

m o d e r n e m ø d e fa c i l i t e t e r i h i s t o r i s k e o g s m u k k e o m g i v e l s e r

MØDE- & KONFERENCELOKALER
Antal personer og opstillingsmuligheder i lokalerne kan afvige i forhold til krav om afstand og m2 som følge af COVID-19. Vi følger og retter os
naturligvis efter myndighedernes anvisninger og retningslinjer.
Lokale

Biograf

Øer (8 pers.)

U-bord

Sildeben

Skolebord

Størrelse

Plenumlokaler
Kongesalen

220 personer

144 personer

50 personer

160 personer

160 personer

15 x 16,8 m

Krystalsalen

120 personer

72 personer

36 personer

64 personer

64 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

16 personer

8,3 x 5,75 m

100 personer

56 personer

36 personer

56 personer

56 personer

9,2 x 12,5 m

Østsalen

60 personer

40 personer

24 personer

40 personer

40 personer

9,7 x 8,1 m

Fjordstuen

40 personer

32 personer

18 personer

32 personer

32 personer

7 x 12 m

Vestsalen

Mødelokaler
Business center

–

1 stk. til 14 personer
PC

–

10 stk. til 8-10 personer

3

Printer

3

I alt 11 stk.
Trådløs internet

3

www.hotelvejlefjord.dk/konferencelokaler

116 værelser

Husk at benytte vores største ”lokale”

Hovedbygningen
n 27 dobbeltværelser
n 13 enkeltværelser
n 34 grandlit-værelser
n 6 juniorsuiter
n 3 suiter

– den smukke og smilende natur

Saugmans Palæ
n 18 dobbeltværelser
n 3 superiorværelser
n 2 enkeltværelser
Vesthuset/Vejlefjord Rehab.
n 10 dobbeltværelser

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.

m o d e r n e m ø d e fa c i l i t e t e r i h i s t o r i s k e o g s m u k k e o m g i v e l s e r

PLANT EG N IN G E R
Kur & Spa
Toiletter

Salon 10

Toiletter

Salon 8

Salon 9

Galleriet
Fællesbuffet

Krystalsalen

Salon 7

Prydsalen

Spejlstuen

Fjordstuen

Hotel Vejlefjord
Plenum og mødelokaler
Underetagen

Kongesalen

Parken

Parken

Hotel Vejlefjord, stueetage
Hovedindgang

Brasseriet

Cafeen

Glassalen

Reception
Udgang til panoramaterrasse

Hotel Vejlefjord, 2. sal

Mødelokale 2

Hotel Vejlefjord, 3. sal, Møde- og konferencelokaler
Toilet

Toilet

Depot

Buffet 3
Fællesbuffet

Toilet

Depot
Depot

Vestsalen
Salon 6

Salon 5 Salon 4

Salon 3 Salon 2 Salon 1

Udsigt til fjord, park og skov

Østsalen

Restaurant Barbara

RESTAURANT BARBARA
– ET HISTORISK VINGESUS
Restaurant Barbara er opkaldt

MIDDAG PÅ TOPPEN

efter romanen ”Barbara”, som

Projektoren er slukket og alle faglige oplæg er veloverståede. Alle har

Forfatteren var indlagt på

fået det maksimale ud af dagen og fortjener en overraskelse.
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.

blev skrevet af den danskfærøske forfatter JørgenFrantz Jacobsen.
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

Aftenen begynder med bobler og en lille appetitvækker. Derefter tager I plads i

færdiggjort.

restauranten og nyder en skøn sæsonmenu, komponeret af hotellets kokke.

”Barbara” blev filmatiseret af
Nils Malmros i 1987.

www.hotelvejlefjord.dk/middagpåtoppen

Læs mere om Vejlefjords
historie på

hotelvejlefjord.dk/historie

Restaurant Barbara
reserveres eksklusivt
til jer og vi byder på 1
glas mousserende vin
og en lille appetitvækker
før middagen.
Reserveres separat til
mindst 30 og maksimum
50 personer alle dage,
ekskl. lørdage.
Tillæg pr. kuvert til
heldagsmøde eller
konferencedøgn.

Kr. 145,-

m o d e r n e m ø d e fa c i l i t e t e r i h i s t o r i s k e o g s m u k k e o m g i v e l s e r

MØDEPAUSER FRISK LUFT HJERTEPAUSE
FORPLEJNING

TÆNKEPAUSE NY ENERGI FOKUS

MØDEFRISTELSER SANDWICH SUNDE SNACKS
AKTIVITETER

PARKVANDRING

BUESKYDNING CITATJAGT

LØBETUR

TÆNKEBÆNKE MTB

STAND-UP-PADDLING GPS TEAMBUILDING
HAVKAJAK CROSSLØB

RIBBÅDE

GUMMIBÅDSRACE

HISTORISKE KURVEJE SAUNAGUS FJORDDYP
SKOVBADNING NATUR PÅ RECEPT INDRE RO
DE TERMISKE BADE SKOVSAUNA ILD & IS
MASSAGE THALASSO SPA

SALTBASSIN

SMAGSSANSEN ØLSMAGNING COCKTAIL
FOREDRAG FLØDEBOLLEKURSUS VINSMAGNING

Kontakt konferenceafdelingen
Ann-Sofie, Marie-Louise og Susanne

7682 3380
booking@vejlefjord.dk

m ø d e pa u s e r

mødefristelser

mødeaktiviteter

ENERGIGIVENDE MØDEPAUSER
HJERTEPAUSEN

SNEGLEPAUSEN

Pausen starter med en gåtur ned gennem kurparken,

Turen går til toppen af den gamle videnskabeligt anlagte

hvor 100 år gamle rhododendronbuske flankerer

sneglebakke.

stierne på vej mod fjorden. Undervejs kommer I også
forbi den gamle sø og følger vandløbet, som løber ud i
fjorden.

I sanatorietiden år 1900 til ca. 1950 testede lægerne,
om tuberkulosepatienterne var klar til udskrivelse ved at
lade dem gå turen op ad bakken og måle deres puls.

På badebroen er den fineste udsigt til modsatte side af
fjorden og Træskohage fyr.

I dag kan man blot nyde den spiralformede sti som et
lille afbræk i dagens program, og måske tænke lidt over

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

citaterne på ”tænkebænkene” undervejs. Vi står klar med

har vi pauselækkerier klar til jer.

pauselækkerier når I kommer ned.

n Hjemmebagt havregrynskage

n Hjemmebagt kanelsnegl

n Kolde eller varme drikkevarer efter sæson

n Kolde eller varme drikkevarer efter sæson

Turen tager knapt 10 minutter hver vej.

Turen tager 10-15 minutter i alt.

www.hotelvejlefjord.dk/hjertepause

www.hotelvejlefjord.dk/sneglepause

Lidt praktisk info

Tillægspris til døgn- eller dagmøde pr. person

n Pauserne kan bruges året rundt– og skulle det regne,
har vi regnslag og paraplyer parat

n Som ekstra pause

kr. 115,-

n Som erstatning for eftermiddagskaffe

kr.

n Travesko er en god idé – specielt i vintermånederne

Navnet ”Hjertepause” kommer af

Vi kalder bænkene på kurvejene

”Vinterens Hjerte” eller ”Winther Heart”.

for ”Tænkebænke”, fordi de er

En del af et kunstprojekt, som udgøres

påført skilte med citater og kloge ord.

af linjer, der spreder sig over hele kloden.

På bænkene kan du tage et lille hvil

Linjerne fra hjerte 13 går gennem parken nede

og lade tankerne flyve, mens du

ved fjorden og markeres med takstræer og sten.

nyder den skønne natur.

mødepauser

mødefristelser

mødeaktiviteter

45,-

MØDEFRISTELSER
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
Vitaminer på glas
Sæsonens friskpressede grøntsager og frugt.
Serveres kolde i mødelokalet på ønsket tidspunkt.

Kr. 55,- pr. person

Sunde snacks i lokalet
Grøntsagssnacks og knæk med hjemmelavet dip.
Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt.		

Kr. 60,- pr. person

Skal der lidt sødt til?
Skåle med slik i mødelokalet efter frokostpausen.		

Kr. 25,- pr. person

”Kold Bowle”
Udvalg af Antons økologiske drikke og sodavand.
Antons økologiske drikke produceres i Glud ikke langt fra Vejlefjord.
En drikkeklar saft af hundrede procent rene naturprodukter.
Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt og afregnes pr. stk.		

Kr. 39,- pr. stk.

Til turen hjem
Fyldte fiberwraps, lidt sødt og en kildevand
Pakkes ”To Go” og kan nydes på turen hjem. 		

Kr. 150,- pr. person

www.hotelvejlefjord.dk/mødefristelser

m ø d e pa u s e r

mødefristelser

mødeaktiviteter

AKTIVITETER I NATUREN
43 hektar skov, park og strand – og mere end 20 km oprindelige kurveje til din rådighed
TEAMBUILDING OG TEAMTRÆNING
Brug den fantastiske natur og park til specielle event-, teambuilding- og samarbejdsaktiviteter, som vores erfarne
samarbejdspartnere har tilpasset til området omkring hotellet.
Samarbejdspartnerne kan inspirere til forløb, der passer netop til jeres behov og vi skaber gerne kontakten.
Se mere om vores samarbejdspartnere på www.hotelvejlefjord.dk/samarbejdspartnere

DE GRATIS GLÆDER
Benyt Vejlefjords største ”mødelokale” parken til aktiviteter og fælles oplevelser
Løbe- og gåture på de afmærkede kurveje
Motion til jer, der elsker naturen og ikke er blege for at få sved på panden.
En tur langs stranden ud til Træskohage fyr er et must og tager ca. 15 minutter hver vej i gåtempo.

De smukkeste oplevelser ved fjorden
Se solen stå op ved badebroen, eller hvis du/I er i god tid, gå ud til fyrtårnet og se den fra toppen. Det giver en masse
energi til dagens program. Solnedgangen kan ligeså nydes både fra badebroen og fyrtårnet, nogle gange i smukke
pastelfarver og andre gange i røde og orange. Tjek vejrudsigten og solens op- og nedgangstider og kom afsted i god tid.

Skovbadning
Endnu et bad i skoven, nej dog ikke. Skovbadning handler om at gå stille rundt i skoven eller sidde under træerne og være
nærværende med naturen. Det er en dyb, afslappende forbindelse til naturen og en metode til at finde ro i dig selv.

Picnic eller bål – ikke gratis – men næsten
Hygge og samvær om bål, måske med fællessang. En picnic i skoven eller ved stranden.
Naturen giver så mange glæder og oplevelser der huskes længe. Medbring eventuelt et af vores analoge opgaveark, hvor
deltagerne skal ud i parken for at finde svarene. Pris kr. 5,- pr. opgaveark.
www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-i-naturen

Kom til os med jeres ideer og vi hjælper jer med at få dem til at blive virkelighed
Kontakt Susanne, Ann-Sofie eller Marie Louise på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

n at u r e n h e r e r s m i l e n d e o g a f e n e s tå e n d e s k ø n h e d

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!
Adgang til De Termiske Bade & Thalasso Spa
Den perfekte ramme til at reflektere over 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.
Bemærk at 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

Mandag - torsdag

Kr. 295,-

Fredag - søndag Kr.

495,-

Normalpris kr. 495,-/620,-

Saunagus & Fjorddyp
De kyndige gusmestre fortæller om 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 45 minutter. Priserne forudsætter at der er tilkøbt adgang til badene.
Pris ved mindst 10 deltagere: Pr. person

Kr.

150,-

Pris under 10 deltagere: I alt

Kr. 1.500,-

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

www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-med-velvære

Vi hjælper gerne med at sætte et forkælende program sammen til jer
Kontakt Susanne, Ann-Sofie eller Marie Louise på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

velvære for krop og sjæl

AKTIVITETER FOR SMAGSSANSEN
Giv dine mødedeltagere en ny oplevelse som forkæler og udfordrer smagssansen
Chokoladeaktiviteter, kurser eller smagninger
Flødebollekursus med Vanilla Chocolatier

Pr. person fra

kr. 375,-

Pr. person fra

kr. 375,-

Pr. person fra

kr. 425,-

Pr. person fra

kr. 260,-

Pr. person fra

kr. 514,-

Pr. person fra

kr. 285,-

Flødebollefremstilling: perfekt skum, mandelbund, hemmelig ingrediens og
chokoladeovertræk. Vi afregner for mindst 10 personer.

Chokoladekursus med Vanilla Chocolatier
Fyldte chokolader: chokoladetemperering, god ganache, smage, creme og konsistens.
Vi afregner for mindst 10 personer.

Cocktailkursus
Velkomstdrink, quiz, cocktail på tid, blindsmagning, mix din personlige signaturcocktail
og kåring af vinder. Vi afregner for mindst 16 personer.

Chokoladesmagning og fortælling Vanilla Chocolatier
I smager på spændende chokolader, mens vi tager jer på rundtur i verdens chokolader
og følger specielt franske Valrhona i deres unikke chokolader.
Vi afregner for mindst 10 personer.

Ginsmagning og fortælling
Gin generelt, historie & oprindelse, præsentation af de udvalgte gin, smagning af ren
gin og smagning af gin med udvalgte tonics, spørgerunde og udlevering af opskrifter.
Vi afregner for mindst 16 personer.

Ølsmagning og fortælling
I smager på et antal af Jelling Bryghus’ håndbryggede special-øl, mens der fortælles om
historierne, der ligger gemt bag øllenes navne, men også om Kongernes Jelling.
Vi afregner for mindst 10 personer.
De anførte priser er inkl. moms samt lån af lokale og isvand/kaffe/te eller isvand/salte snacks
www.hotelvejlefjord.dk/aktiviteter-for-smagssansen

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

leg med smagssansen

