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HOTEL KOLDINGFJORD

Tilbuddet er gældende i  
følgende perioder i 2020:
07.02 – 23.02 (Vinterferie)
03.04 – 14.04 (Påskeferie)
20.05 – 25.05 (Kr. himmelfart)
29.05 – 02.06 (Pinse)
19.06 – 10.08 (Sommerperiode)
09.10 – 19.10 (Efterårsferie)

Spis din middag hos os med udsigt  
Tilkøb halvpension begge aftener med  
2-retters sæsoninspireret menu efter køk-
kenchefens valg og efterfølgende kaffe/te.

kr. 590,- pr. person.
Børn fra 3-12 år 1/2 pris

Tilbuddet kan ikke videregives og er kun 
gældende ved ophold, hvor du som med-
lem selv deltager.

Hotel Koldingfjord har sammensat 
et helt særligt ferietilbud til alle 

medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. 

Kom og nyd et par afslappende 
feriedage i de historiske bygninger 

på Hotel Koldingfjord. En oplevelse, 
der skifter med årstiderne, og hvor den 
smukke natur omkring hotellet bringer 

ro og balance til krop og sjæl. 

FERIE FOR 2
2 overnatninger i delt dobbeltværelse 

for 2 personer inklusiv 2 entrébilletter 
til Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

i alt kr. 1.145,-

Booking: Hotel Koldingfjords reception på tlf. 75 51 00 00 eller hotel@koldingfjord.dk
Bookingkode: Oplys D-PKA samt dit medlemsnummer.

FAMILIEFERIE FOR 3
2 overnatninger i familieværelse for 
2 voksne og 1 barn inklusiv 2 entré-
billetter til Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum (børn har fri entré)

i alt kr. 1.545,-

FAMILIEFERIE FOR 4
2 overnatninger i familieværelse for 
2 voksne og 2 børn inklusiv 2 entré-
billetter til Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum (børn har fri entré)

i alt kr. 1.945,-

Priserne er inklusiv stor morgenbuffet.

FERIETILBUD 2020

Forbehold for ophold
De nævnte ophold skal bookes i forvejen og SENEST 8 dage før ankomst. Ovenstående priser er baseret på betaling ved afrejse og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.
Der er tale om et begrænset antal værelser til den oplyste medlemspris. Placering og tildeling af værelse sker ud fra hotellets belægning på dagen.  
Hotellet forbeholder sig ret til at annullere. Der er er begrænset plads i restauranten, så vi anbefaler at reservere bord ifm. værelsesbooking.


