Søndagswellness

– forkæl krop og sjæl
med den du holder af!
Kurophold på Gilleleje Badehotel
Incl. 1 overnatning i delt dobbeltværelse, fri adgang til
Badeafdelingen, badekåbe, 1/2 times
wellnessmassage og en 3 retters aftenmenu.
Gilleleje med en af Danmarks smukkeste havne, ligger kun 45 min.
fra København, 25 min. fra Helsingør og 2 timers kørsel fra Odense.
Badehotellet ligger på skrænten ved Gilbjerghoved med den mest
fantastiske udsigt fra Kullen og med højt til loftet.
Har du brug for et pusterum?
Et par dage hvor du kan slappe af, lade op og få ny inspiration.
Alene eller sammen med din kæreste, mor, søster eller veninde. Det
eneste du behøver at gøre, er at rive et par dage ud af kalenderen.

Pris: 1195,00 per pers i delt
dobbeltværelse med ankomst
søndag (Der er tillæg for
deluxe &/el Balkon værelser)

1. dag: Ankomst over middag og check ind på vores dejlige lyse
værelser. Slap af foran pejsen eller ude på terrassen med en kop
varm stempelkaffe eller the med hjemmelavet kage.
Træk i badekåben på værelset og gå ned i vores lækre badeafdeling. Opholdet inkluderer en 1/2 times helkrops wellnessmassage
(enten på 1. dagen eller 2. dagen). Efter behandlingen er du mere
end velkommen til at slappe af i det tilstødende loungeområde eller
benytte de andre faciliteter i badeafdelingen, såsom mahogni-saunaen, dampbadet eller det tyrkiske bad.
Når I har lyst til middag, står vi klar til at tage imod jer i den hyggelige spisesal, hvor vi serverer den lækre 3-retters aftenmenu.
2. dag: Efter en god nats søvn vågner du op til vores store morgenbuffet i spisesalen. Herefter er der plads til lidt sightseeing i omegnen, en gåtur langs vandet og Gilbjergstien, som fører helt ned til
Gillelejes gamle fiskerleje, eller en sidste tur i saunaen & lidt parterapi i den tyrkiske bad.
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