
Let at finde, svært at forlade

  Ophold
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 

I  AFSLAPPENDE OMGIVELSER



Hotel Koldingfjord ligger midt i den 
smukkeste natur omkranset af 25 ha 

fredskov og direkte ned til Kolding Fjord. 
De imponerende bygninger, oprindeligt 

opført som sanatorium, er nænsomt 
restaureret – den klassiske arkitektur mødes 

her med tidløst, dansk møbeldesign.

   Smuk
BELIGGENHED 

– IMPONERENDE ARKITEKTUR

Arkitektur, beliggenhed og ikke mindst 
atmosfære danner i dag rammen om alt 
fra hyggelige og individuelle oplevelser 
til store, internationale møder.



Værelserne, der er fordelt i hovedbygningen, 
de 2 palæer “Dagmar” og “Christian” samt 

ejendommen “Skovly”, er naturligvis udstyret 
med alle moderne bekvemmeligheder.

Alle 132 værelser har sin helt egen stemning 
og charme. Fælles er det tidløse design og 

    Værelser
MED SJÆL

den særlige atmosfære, der skabes af lyset, 
luften og den storslåede arkitektur.

På Hotel Koldingfjord er der højt til 
loftet – og masser af plads til eftertanke...



De uforstyrrede kursus- og konference-
faciliteter er perfekte til intensive 

forhandlinger og store beslutninger.
Masser af lys og moderne teknisk udstyr 

skaber de perfekte rammer.

    Plads
TIL SMÅ OG STORE 

BESLUTNINGER!

Vores erfarne personale er med dig 
hele vejen fra planlægning til afvikling. 
Fælles for alt, hvad vi arrangerer, 
er en skræddersyet begivenhed.



    God mad
ER KUNST

Mere enkelt kan det ikke siges. 
Vores køkken samler inspiration i 

naturen, der omgiver os. Med sans for 
kvalitet – med respekt for miljøet.
Vi spænder fra det individuelle og 

personlige i Restaurant Koldingjord 
til det lette måltid i Café Louise.

I vores smukke selskabslokaler med 
panoramaudsigt til fjorden byder vi 
velkommen indenfor til jeres næste fest.

Kombinér førsteklasses gastronomi og 
den smukkeste udsigt – det skaber en 
perfekt festoplevelse.



Nyd en skøn middag i Restaurant 
Koldingfjord, vandreture i skoven og afslap-

ning på terrasserne med udsigt til fjorden.

En ferieoplevelse, der skifter med årstiderne, 
og hvor den smukke natur omkring hotellet 

bringer ro og balance til krop og sjæl.

Ferieophold
I NATURSKØNNE 

OG ROLIGE OMGIVELSER

Forkæl jer selv og hinanden med et skønt 
og afslappende weekend- eller ferieophold 
på Hotel Koldingfjord.



Smukt placeret ved Kolding Fjords 
udspring finder man Kolding. 

En levende by med en fascinerende 
historie og et aktivt design-, kunst- 
og kulturliv med gallerier, museer 

samt moderne designskole, som bestemt 
sætter et farverigt præg på byen.

  Aktive
FERIE- OG KULTUROPLEVELSER

Besøg Koldinghus og Trapholt – unikke 
seværdigheder for Kolding by – og er man 
i bil, kan man på under en time nå både 
“Den Gamle By” i Aarhus, LEGOLAND, 
Lalandia i Billund og Løveparken i Givskud 
samt H.C. Andersens Hus i Odense.
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DANSK SYGEPLEJEHISTORISK 
MUSEUM

Ved siden af Hotel Koldingfjord 
ligger Dansk Sygeplejehistorisk 

Museum, der fortæller om 
sygeplejens historie i 

Danmark samt historien bag 
Julemærkehjemmet Koldingfjord.

Værd at besøge
I NATURSKØNNE 

OG ROLIGE OMGIVELSER

TRAPHOLT MUSEET
Ca. 2 km fra Hotel Koldingfjord 

ligger Trapholt. Ét af landets 
mest spændende museer for 

moderne billed- og møbelkunst. 
Permanent samling med bl.a. 
Richard Mortensen, Franziska 

Clausen, Børge Mogensen 
og H.J. Wegner.

KOLDINGHUS
Midt i Kolding ligger det smukt 

restaurerede Koldinghus. 
Slottet fra 1268 er byens vartegn 
og en populær seværdighed. De 
imponerende bygninger rummer 
både café, museum og skiftende 

specialudstillinger med bl.a. billed-
kunst og design.

Kørselbeskrivelse: 
Fra Århus/København/
Flensborg: Afkørsel Kolding 
Ø (Nr. 62), følg Fynsvej mod 
havnen, 2. lyskryds til venstre 
ved OK-tankstation (Lyshøj 
Allé). Følg derefter skiltningen 
mod Hotel Koldingfjord.


