
Lillejul på Badehotellet
kan bookes 15.-23. december

Incl. 1 overnatning i delt dobbeltværelse, eftermiddagskaffe med hjemmebag på 
ankomstdagen, fri adgang til Badeafdelingen, SPA-kit, badekåbe, 4 retters menu, 
kaffe & avec, stor morgenbuffet

Jule-getaway
Igen i år byder Gilleleje Badehotel den søde højtid velkommen med et tilbud til dem, der 
gerne vil nyde  et par juledage i hyggelige og romantiske omgivelser.
Dage, hvor du kan forkæle én du holder af, eller blot finde lidt fred og ro midt i juleræset. 
 
1. dag: Check-in fra kl. 14 på vores dejlige lyse værelser. Slap af  foran pejsen eller i 
biblioteket med stempelkaffe eller the og hjemmelavet kage.
Træk  i badekåben på værelset og gå ned i vores lækre badeafdeling. Lad kroppen finde ro 
og balance i mahogni-saunaen, dampbadet eller det tyrkiske bad eller slap af  i 
loungeområdet med en god bog. Der er 1 SPA-kit per værelse med i pakken. Det er også 
muligt bestille aromaterapi for 1 eller 2 personer i jacuzzien mod tillæg.
Når I har lyst, står vi klar til at tage imod jer i den hyggelige spisesal, hvor I får serveret 
den lækre aftenmenu. 
Efter middagen byder vi på kaffe med avec, og I kan læne jer tilbage foran pejsen eller i 
biblioteket og nyde hinandens og andre gæsters selskab.

 
2. dag: Efter en god nats søvn vågner du op til frisk havluft og morgensol over 
Gilbjerghoved. I spisesalen venter den store morgenbuffet. Herefter er  der plads til en 
forfriskende gåtur langs vandet og Gilbjergstien, som fører helt ned til Gillelejes gamle 
fiskerleje, eller en sidste tur i badeafdelingen, inden I friske og veludhvilede drager hjem.

Pris per person
i dobbeltværelse: kr. 1295,-
Tilbuddet gælder alle dage på nær lørdag

Tillæg for balkon / udsigt fra kr. 100,00 pr person
Tillæg for lørdag kr.  100,00 pr person

Enkeltværelse tillæg: kr. 300,-

Mulighed for ekstra overnatning: 495,- per person

Book nu på tlf. 48301347


