Overnatningstilbud til vinterbaderne i
Skagen Vinterbaderfestival 2022

TOPPEN AF DANMARK FERIEHUSE
Vestre Strandvej 10
9990 Skagen
www.feriehuse.dk
Tlf. (+45) 9848 8655
Tilbuddet er gældende for ophold i januar måned 2022.
Spar 20% på et af følgende huse i Skagen by:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

020181 - Markvej 36, med plads til 8 personer
020121 - Sct. Clemensvej 47, med plads til 12+4 personer (12 personer i hovedhuset og 4 i anneks)
020267 - Østre Strandvej 67, med plads til 8 personer
020211 - I.P. Jacobsens Vej 6, med plads til 8 personer
020200 - Skagavej 4, med plads til 12 personer
020190 - Oddevej 5a, med plads til 12 personer
020258 - Savvej 4, med plads til 6 personer
020194 - Østerbyvej 3, stue og kælder med plads til 6 personer
020162 - Thorkildsvej 1a, 1. t.v., med plads til 8 personer
020188 - Klemmen 3, med plads til 6 personer
020179 - Skovvej 5 c, med plads til 6 personer
020180 - Skovvej 3, med plads til 8 personer

Find husene på www.feriehuse.dk. Brug koden vinterbader22 ved booking af et af de udvalgte huse.

SKAGEN SPORTSCENTER (Badmintonhallen)
Drachmannsvej 32
9990 Skagen
www.skagensportscenter.dk
Tlf. (+45) 9845 1354
Overnatning i 4 sengs værelse med eget toilet og bad, pr. person:
v/1 person DKK 495,v/2 personer DKK 275,v/3 personer DKK 200,Sengelinned pakker kan tilkøbes til DKK 65,- pr. pakke
Morgenmad kan tilkøbes til DKK 65,- pr. person

v/4personer DKK 150,-

JAKOB’S BED & BREAKFAST
Sct. Laurentii Vej
9990 Skagen
Kontakt: Janne Sund
Tel: (+45) 5069 7088
Mail: sleep@jakobscafe.dk / www.jakobscafe.dk
Jakobs Bed & Breakfast tilbyder 7 dejlige dobbeltværelser med eget toilet og bad midt i byen.
Pris for 2 personer pr. nat uden forplejning DKK 500,Pris for 2 personer pr. nat inkl. brunch eller frokostret i samme prisklasse DKK 700,Priserne er inkl. sengelinned og håndklæder + stort badehåndklæde.
Gratis parkering og wifi.
Rejser i flere end 2 sammen tilbyder vi også stor ferielejlighed med plads til 6 voksne. Spørg for tilbud.

SKAGEN HOTEL
Sct. Laurentii Vej 35
9990 Skagen
Tlf. (+45) 9845 0165
info@skagen-hotel.com / www.skagen-hotel.com
Skagen Hotel er beliggende midt i Skagen centrum, tæt på by og strand.
På dette skønne hotel kan du vælge imellem:
- 2 overnatninger i værelse med eget bad og toilet
- 1 x 2 retters menu på valgfri dag
- 2 x morgenbuffet
Pris pr. person kr. 1.275,eller
- 3 overnatninger i værelse med eget bad og toilet
- 1 x 2 retters menu på valgfri dag
- 3 x morgenbuffet
Pris pr. person kr. 1.675,Der findes store badehåndklæder på værelserne under vinterbadefestivalen.
Vi glæder os til at byde jer velkommen på Skagen Hotel. Nyt hotel, midt i Skagen centrum.
Ring og book på (+45) 9845 0166 / (+45) 9844 1166

FOLDENS HOTEL
Sct. Laurentii Vej 41
9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 1166
info@foldens-hotel.dk / www.foldens-hotel.dk
Vinterbadefestival på Foldens hotel 27.-30. januar 2022
Vi har følgende tilbud til vinterbadegæster, som ønsker at bo tæt på bylivet:
2 overnatninger i værelser med bad og toilet
1 x 2-retters aftenmenu første aften inkl. en velkomstdrink
2 x morgenbuffet.
Pris pr. person i dobbeltværelse: DKK 998,Pris pr. person i enkeltværelse: DKK 798,Tillæg Deluxe værelse: DKK 100,- pr. nat.
Såfremt man kun ønsker overnatning med morgenbuffet er prisen følgende:
Alm. standard dobbeltværelse med bad og toilet: DKK 795,- pr. nat.
Deluxedobbeltværelse med bad og toilet: DKK 995,- pr. nat.
Enkeltværelse med bad og toilet: DKK 595 - 695,- pr. nat.

SKAGEN HARBOUR HOTEL
Vestre Strandvej 28
9990 Skagen
+45 9844 6716
Mail: info@skagenharbourhotel..dk
www.skagenharbourhotel.dk
Bo centralt i Skagen tæt på havnen med kun 200m til strand.
Vi har lavet en helt særlig pris til jer vinterbadere.
Overnatning for én person på enkeltværelse kr. 700,Overnatning for to personer på dobbeltværelse kr. 850,Pris er inkl. lækkert morgenbord.
Fri kaffe te & kakao hele dagen.
15% rabat på Skagen Fiskerestaurant (400m fra hotellet)

HOTEL PETIT
Holstvej 4
9990 Skagen.
Tlf. (+45) 9844 1199
www.hotelpetit.dk
Man får 15% rabat på alle vores flexpriser (altså kan man få en pris fx DKK 350,- pr. person i et dobbeltværelse inkl. én overnatning og morgenmad).
Store badehåndklæder (cm.70x140) er til rådighed på hotellet, og man kan låne så mange, som man har
brug for, uden ekstra beregning.
Tilbuddet skal bookes direkte hos os på https://hotelpetit.dk/tilbud/vinterbadning/: benyt reservationsboksen (Promo Kode: DYK2X) eller ring 9844 1199. Tilbuddet gælder vinterbadere og deres ledsagere.

HOTEL MARIE
Havneplads 6
9990 Skagen.
Tlf. (+45) 8877 5400
www.hotelmarie.dk
Hop i bølgen blå og mærk det koldeste gys fra Toppen af Danmark!
Kombinér Skagen Vinterbaderfestival med overnatning på smukke Hotel Marie midt i Skagen.
Dobbeltværelse for 2 personer pr. nat		
Dobbeltværelse Deluxe for 2 personer pr. nat
Junior Suite for 2 personer pr. nat			
Lejlighed for 4 personer pr. nat
• Overnatning
• Morgenbuffet
Book online eller ring på +45 8877 5400
Du kan også sende en mail til info@hotelmarie.dk
Gratis parkering og grati wi-fi

8oo DKK
850 DKK
950 DKK
1.450 DKK

