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     Ferie
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD

Er humøret til naturoplevelser, ligger 
Hotel Koldingfjord i stor fredsskov på 
solsiden af Kolding Fjord lige ved vandet 
med masser af grønne plæner til 
spil og afslapning.
 
Hotellet tilbyder endvidere poolområde 
med sauna og fitnessrum, spillerum 
med Nintendo Wii, egen badebro 
samt cykler – det hele til fri afbenyttelse.

Med Hotel Koldingfjord som udgangspunkt 
finder du ikke en bedre måde at gå på 
ferieopdagelse i det sydlige Danmark.

Inden for kort afstand finder du en vifte af 
spændende oplevelser. Det gælder Trapholt, 

Koldinghus, Den Geografiske Have og 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

 
Har du mod på flere oplevelser, kan du 

indenfor en time nå både Den Gamle By og 
ARoS i Aarhus, Legoland og Lalandia 
i Billund, Løveparken i Givskud samt 

H. C. Andersens Hus og Brandts 
Klædefabrik i Odense. 

Til udflugten 
Madpakke med 2 x 1/2 sandwich, 

frugt og 1 kildevand 
kr. 82,- pr. person pr. dag

Forplejning skal forudbestilles 
senest 24 timer før ankomst.
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Ferieovernatning i ro og mag  1 nat 2 nætter 3 nætter 
Enkeltværelse ............................................ kr. 1.095,- kr. 1.995,- kr. 1.895,- pr. nat
Dobbeltværelse ......................................... kr. 1.095,- kr. 1.995,- kr. 1.895,- pr. nat
Familieværelse – 3 pers ............................ kr. 1.295,- kr. 1.195,- kr. 1.095,- pr. nat
Familieværelse – 4 pers ............................ kr. 1.495,- kr. 1.395,- kr. 1.295,- pr. nat
Familieværelse – 5 pers ............................ kr. 1.695,- kr. 1.595,- kr. 1.495,- pr. nat

Værelsespriserne er inkl. stor morgenbuffet og fri afbenyttelse af hotellets poolområde.

Lad os stå for det hele

2 eller 3 retters middag efter køkkenchefens 
valg med efterfølgende kaffe/te.

2 retter ..................kr. 295,- pr. person pr. dag
3 retter ..................kr. 355,- pr. person pr. dag

Opgradér jeres ferieværelse mod tillæg

Executive ......................... kr.  300,- pr. nat
Juniorsuite uden balkon .. kr.  500,- pr. nat
Juniorsuite med balkon ... kr. 1.400,- pr. nat

Tilbuddene er gældende i følgende perioder

12.02.2016 – 29.02.2016 (Vinterferie)
18.03.2016 – 29.03.2016 (Påskeferie)
04.05.2016 – 09.05.2016 (Kr. Himmelfart)
13.05.2016 – 17.05.2016 (Pinse)
24.06.2016 – 15.08.2016 (Sommerperiode)
14.10.2016 – 24.10.2016 (Efterårsferie)

Miniferie med halvpension

3 dage og 2 nætter inkl. stor morgenbuffet og 2 
eller 3 retters middag med efterfølgende kaffe/te.

I delt dobbelværelse:
2 retter  .......................... kr. 1.525,- pr. person
3 retter  .......................... kr. 1.595,- pr. person

Book jeres ophold online via 
www.koldingfjord.dk


