
FORSIDEBAGSIDE

RESTAURANT & FEST
Vi har de perfekte rammer – både til 
at fejre jeres festlige dage og til at 
nyde en hyggelig middag.
Køkkenet laver sund og ærlig mad 
med udgangspunkt i den danske 
madkultur og følger årstidernes 
udbud af friske råvarer.

www.hotelvejlefjord.dk/alacarte 
www.hotelvejlefjord.dk/fest

VI TROR PÅ, AT EN DYB INDÅNDING 
I SMUKKE RAMMER AF RO, NATUR 
OG NÆRVÆR, GIVER GLÆDE OG 
VILJE TIL AT OPNÅ RESULTATER

www.hotelvejlefjord.dk/natur

MØDER & KONFERENCER
Hotel Vejlefjord er stedet, hvor  
mennesker skaber resultater. 

I fællesskab med hinanden – og med 
os. Sådan har det været i mere end 
100 år. Og sådan er det stadig.

Det er din tryghed for en konference, 
der ikke bare bliver en succes, men 
bliver til noget mere.

 www.hotelvejlefjord.dk/møde

Sanatorievej 26 |  DK-7140 Stouby |  Tel. +45 7682 3380 |  receptionen@vejlefjord.dk |  www.hotelvejlefjord.dk

”NATUREN HER ER SMILENDE 
OG AF ENESTÅENDE SKØNHED“
Professor Christian Saugman, 
grundlægger af Vejlefjord i år 1900

Slottet i skoven
møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest
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Ultimativ   afslapning 
DE TERMISKE BADE byder på syv 
forskellige bade, brusere, dampbad 
og saunaer. Ren forkælelse til dine 
sanser. 

I THALASSO SPA kan du flyde i vores 
store saltbad og mærke saltvandets 
fantastiske egenskaber. Oplev også 
den helsegivende saltsauna med 
smuk saltvæg.

www.hotelvejlefjord.dk/kurogspa

SPASHOP & WEBSHOP 
Besøg også vores spashop eller 
webshop med mange lækre  
produkter og masser af gaveideer.

GAVEKORT TIL WELLNESS
Vores populære gavekort bestilles 
i webshoppen eller ved personlig 
henvendelse i hotellets reception.

www.hotelvejlefjord.dk/webshop

KUR & SPA

I spaafdelingen forkæler vi krop og 
sjæl med stunder af stilhed, omsorg 
og pleje.  

Her finder du både klassiske og nye 
spa- og kosmetologbehandlinger.

Efter din behandling kan du slappe 
af i vores lækre spa-lounge og/eller 
nyde den smilende natur.

De gode drømmestarter her! 

HOTEL- OG SPAOPHOLD I  SMUKKE HISTORISKE RAMMER

Du kan vælge mellem at bo i hotellets hovedbygning, Saugmans Palæ eller 
Vesthuset, som ligger 100 m fra hovedbygningen.  

Vil du give dit ophold lidt ekstra kan du tilkøbe garanti for udsigt til parken, 
velkomstpakker eller opgradere til superiorværelse, juniorsuite eller suite.

Hotel Vejlefjords spaophold er ALTID inklusiv adgang til De Termiske Bade 
& Thalasso, 3-retters middag, overnatning og morgenbuffet.

Book ophold på www.hotelvejlefjord.dk eller ring til os på på tlf. 7682 3380.
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