
           

Lønstrup ophold ved Vestkysten

LØNSTRUP OPHOLD

·  Én overnatning i dobbeltværelse m. håndvask på Villa Vest  
Badehotel

·  3 retters aftenmenu på Restaurant Villa Vest

·  Aftenkaffe nydes på badehotellet

·   Morgenmad med sortiment  af egene saltpølser  
·   og nordjyske specialiteter  

Pris pr. person kr.  898,- (søn, tirs, ons, tors)

Pris pr. person kr. 1098,- (fre, lør, helligdage. Højsæson 23 jun til 27 aug.)

DOBBELT LØNSTRUP OPHOLD

Book begge ophold i forlængelse af hinanden, for eksempel med ankomst 
fredag og afrejse søndag når morgenmaden er nydt.  

Pris pr. person kr.  1.998,- (søn, tirs, ons, tors)

Pris pr. person kr. 2.398,- (fre, lør, helligdage. Højsæson 23 jun til 27 aug.)

LUKSUS LØNSTRUP OPHOLD

·  Én overnatning i dobbeltværelse m. håndvask på Villa Vest  
Badehotel

·  Vinsmagning på badehotel (kun fredage og lørdage)

·  Champagne og Snacks

·  Den store 5 Retters aftenmenu på Restaurant Villa Vest

·  Aftenkaffe nydes på badehotellet

·   Morgenmad med sortiment  af egene saltpølser  
·   og nordjyske specialiteter  

Pris pr. person kr.  1.298,- (søn, tirs, ons, tors)

Pris pr. person kr. 1.498,- (fre, lør, helligdage. Højsæson 23 jun til 27 aug.)

Forår, sommer og efterår kommer gæster til Villa Vest Badehotel for at 
få et pusterum fra hverdagens stress og jag.

Igen i år har vi lavet en særlig mulighed for at nyde én eller flere 
dage, hvad enten det måtte være et mere enkelt ophold eller et 
ophold med fuld forkælelse.

Vi garanterer et afslappet ophold på badehotellet, med en mad- 
oplevelse og vesterhavsudsigt på Restaurant Villa Vest.

Vi glæder os alle til at byde jer velkommen.

FORLÆNG DIT OPHOLD PÅ VILLA VEST
Ophold på Villa Vest kan forlænges lige som man ønsker. Start opholdet tidligt på ugen eller forlæng 
weekenden med en ekstra dag. Vi hjælper gerne med at lave lige det ophold som du måtte ønske.

NB! Opholdene er uden vinmenu, der kan tilkøbes i restauranten.


