
VEJLEFJORD 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

mo d e r n e  m ø d e fac i l i t e t e r 
i  h i sto r i s k e,  n at u r l i g e 
o g  smu k k e  omg i v e l s e r

Kontakt konferenceafdelingen
Susanne, Ingelise og Marie Louise

7682 3380
booking@vejlefjord.dk



MØDE- & KONFERENCEPAKKER
DIT ARRANGEMENT ER I TRYGGE HÆNDER 
Vores dygtige konferenceafdeling hjælper dig med alt, 

hvad der behøves, så dit arrangement bliver lige, hvad du 

har brug for. 

Mødepakkerne på modsatte side er blot forslag. Vi laver 

gerne oplæg præcis efter jeres ønsker.

KONTAKT 
Susanne, Ingelise eller Marie Louise på 

7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk

LINKS
www.hotelvejlefjord.dk/mødepakker 

www.hotelvejlefjord.dk/konferencelokaler

Et besøg i badene kan bruges som startbooster eller 
afslapning efter en aktiv dag.
Entré til De Termiske Bade & Thalasso spa i forbindelse 

med møder og konferencer

Pr. døgn fra kl. 14.00 til 14.00 pr. person: 

Mandag-torsdag kr. 345,-  (normalpris 535,-)

Fredag-søndag kr. 545,- (normalpris 665,-)

DAGMØDE
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

HELDAGSMØDE
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

n Et plenumlokale inklusiv standard av-udstyr

n Hotline til teknisk assistance



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

Vestsalen 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

Mødelokaler  1 stk. til 14 personer 10 stk. til 8-10 personer I alt 11 stk.

Business center PC  P Printer  P Trådløs internet  P

www.hotelvejlefjord.dk/konferencelokaler 

MØDE- & KONFERENCELOKALER

Hotel Vejlefjord har 116 værelser i alt
Hovedbygningen
n 27 dobbeltværelser 
n 13 enkeltværelser
n 34 grandlit-værelser
n 6 juniorsuiter 
n 3 suiter 

Saugmans Palæ
n 18 dobbeltværelser 
n 3 superiorværelser 
n 2 enkeltværelser 

Vesthuset/Vejlefjord Rehab.
n 10 dobbeltværelser 
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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 

hotelvejlefjord.dk/historie

Restaurant Barbara
MIDDAG PÅ TOPPEN 
Projektoren er slukket og alle faglige oplæg er veloverståede  
Alle har 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.

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. 165,- 
 

www.hotelvejlefjord.dk/middagpåtoppen



I SAUGMANS FODSPOR
Forfriskende alternativ til den traditionelle mødepause

Mødepausen starter på den store panoramaterrasse. Her får I udleveret ”proviant” til turen 

og et kort over kurvejene.

Overlæge Saugman fik anlagt kurvejene i starten af 1900-tallet. Frisk luft og motion i rette 

mængder var nemlig en vigtig del af behandlingen af tuberkulose.

Længden og varigheden af turen kan varieres alt efter, hvad I ønsker. På kurvejekortet er 

indtegnet ruter af forskellig længde.

Forslag til seværdigheder og udsigtspunkter på jeres pausetur.  

n Evaldsbakke – et smukt udsigtspunkt 82 meter over havet

n Sneglebakken – Videnskabelig anlagt sti til toppen af en kunstig bakke

n Skovbroen – på Vester Farimagsvej, lige ved siden af Kongebøgen

n Kys-mig-straks-huset – en gammel jagthytte der blev genopført i 2012

n Træskohage fyrtårn – fantastisk view over fjorden fra fyrtårnets top

n Bedstemorsbro – den store bro som fører over kløften og ind i skoven

Lækkerier til turen
Hjemmebagt havregrynskage

Kolde eller varme drikkevarer efter sæson

Lidt praktisk info
Vi har regnslag og paraplyer parat, hvis det skulle regne

Travesko en god idé – specielt i vinterhalvåret

Tillægspris til døgn- eller dagmøde pr. person  Kr. 75,-



Sundt og sødt 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

Vitaminer på glas presset af sæsonens frugt og grønt Kr. 55,- pr. person

Serveres kolde i mødelokalet på ønsket tidspunkt.

Sunde snacks i lokalet  Kr. 60,- pr. person

Grøntsagssnacks og knæk med hjemmelavet dip.

Serveres i mødelokalet på ønsket tidspunkt. 

Skal der lidt sødt til?  Kr. 30,- pr. person

Skåle med slik i mødelokalet efter frokostpausen. (refill + kr. 15,-)

”Kold Bowle”  Kr.  39,- pr. stk.

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. 

 

Til turen hjem  Kr. 150,- pr. person

Fyldte wraps, lidt sødt og en kildevand

Pakkes ”To Go” og kan nydes på turen hjem. 

www.hotelvejlefjord.dk/mødefristelser



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 inspirerer 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 

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 Træskohage fyr og se den fra fyrtårnets top. Det giver 

en masse energi til dagens program. 

Solnedgangen kan også 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.

Picnic eller bål – ikke gratis – men næsten
Naturen giver så mange glæder og oplevelser der huskes længe. 

Det kan være hygge og samvær om et bål, måske med fællessang. En picnic i skoven eller ved stranden.

Vi har et kort over området med indtegnede ruter og seværdigheder. Det udleveres i hotellets reception.

Skulle det regne, når I skal ud, har vi regnslag og paraplyer parat.

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, Ingelise eller Marie Louise på 7682 3380 eller booking@vejlefjord.dk




