WEEKENDOPHOLD

SLAP AF I STILFULDE OMGIVELSER
WEEKENDOPHOLD ÉN OVERNATNING
Inklusiv 3 retters aftenmenu og morgenbuffet.

645,Pris per person i enkeltværelse
795,Opredning til børn 3-12 år
195,		
WEEKENDOPHOLD TO OVERNATNINGER
Inklusiv én aften med 3 retters menu og
morgenbuffet alle dage
Pris per person i dobbeltværelse for hele opholdet
947,Pris per person i enkeltværelse for hele opholdet
1.247,Opredning til børn 3-12 år
195,		
WEEKENDOPHOLD TO OVERNATNINGER DE LUXE
Inklusiv én flaske Cremant på værelset v/ankomst,
2 retters menu den ene aften, 3 retters menu den
anden aften og morgenbuffet alle dage.
Pris per person i dobbeltværelse for hele opholdet
1.225,Pris per person i enkeltværelse for hele opholdet
1.525,Opredning til børn 3-12 år
195,		
TILKØB TIL WEEKENDOPHOLD		
Greenfee per person
350,Eftermiddagskaffe og kage per voksen
65,Eftermiddagskaffe og kage per barn
30,Tillæg suite per nat
1.000,Tillæg junior suite per nat
500,-

HOTELOPUSHORSENS.DK

Pris per person i dobbeltværelse

EN ENESTÅENDE OPLEVELSE
Nyd et fantastisk ophold på design hotel, Hotel Opus Horsens,
der ligger i naturskønne omgivelser i Jyllands kulturby nr. 1.Vi
byder velkommen til storslået skandinavisk arkitektur af Kim
Utzon Arkitekter og smagfuld indretning i rene og enkle linier af
arkitekt Mikael Mammen.
GASTRONOMI I HØJSÆDET
Vores kokke bruger kun de allerbedste råvarer, og der er
kræset for selv den mindste detalje i lige netop jeres menu – en
smagsoplevelse i særklasse.
RELAX OG FITNESS
På Hotel Opus Horsens har vi indrettet et Relax og Fitness
område, som både er for den aktive gæst med crosstrainer,
spinningcykler og løbebånd, og for gæsten, der vil forkæle sig selv
med sauna, solarium, varmestol og dampbad.
Behandlinger skal forudbestilles senest 1 uge inden ankomst og
betales ved afrejse. For reservation og nærmere info ring på 76
25 72 00.
Weekendophold tilbydes alle fredag-lørdag,
lørdag-søndag eller søndag-mandag.
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