
Nytår 2019  på Badehotellet
31. december

Incl. 1 overnatning i delt dobbeltværelse, eftermiddagskaffe med hjemmebag, fri adgang til Badeafdelin-
gen, 1 SPA-kit per værelse, badekåbe, velkomstdrink til Dronningens Nytårstale, 4 retters nytårsmenu med 
deluxe vinmenu, champagne & kransekage ved midnat, stor morgenbuffet

Nytår i Søren Kierkegaards ånd
Traditionelt uden at være gammeldags. Bekvemt uden at være luksuriøst. Og afslappet uden at være kedeligt.

31. december: Check-in fra kl. 14 på vores dejlige lyse værelser. Slap af  foran pejsen eller i biblioteket med 
stempelkaffe eller the og hjemmelavet kage-bord. 

Træk  i badekåben på værelset og gå ned i vores lækre badeafdeling. Der er 1 SPA-kit per værelse inkluderet i 
opholdet. Lad kroppen finde ro og balance i dampbadet, mahogni-saunaen, eller det tyrkiske bad eller slap af  i 
loungeområdet med en god bog. Det er også muligt bestille aromaterapi for 1 eller 2 personer i jacuzzien mod tillæg.

Imens gør vi traditionen tro klar til Dronningens nytårstale i biblioteket og serverer et glas champagne hertil. 

Derefter venter en lækker 4 retters nytårsmenu i spisesalen med dertilhørende deluxe vinmenu. 

Såfremt I har behov for at der tages særlige hensyn til jeres menu, f.eks. vegetar- eller allergi-hensyn, skal dette 
oplyses til receptionen mindst 3 dage før ankomst. 

Efter middagen bydes der på kaffe med avec og kl. 24 serverer vi champagne og kransekage i lobbyen. 

Vi har ikke tilladelse til at skyde fyrværkeri af  på Gilbjerhoved, men ved Gilbjergstien foran hotellet kan man nyde 
både fyrværkeriet over Gilleleje by, Kullen i Sverige og det uforglemmelige syn af  fiskernes røde nødblus over 
Kattegat.

Kl. 02.00 siger vi godnat og tak for i aften (og i år:)).

 
1. januar: 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: 2400,- per person i delt dobbeltværelse
(Der er tillæg for deluxe &/el balkon værelser)

Book nu på tlf. 48301347
eller info@gillelejebadehotel.dk


