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LUKSUS, WELLNESS & GODE OPLEVELSER
VED GRÆNSEN
- Stedet hvor alt kan lade sig gøre

Alte Zollstraße 44  ∙  D-24955 Harrislee  ∙  Tel.: +45 7230 3777  ∙  info@hotel-des-nordens.com  ∙  www.hotel-des-nordens.com  ∙       /HoteldesNordens
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Velkommen til BEST WESTERN Hotel des Nordens
Hotellet ligger et stenkast fra den dansk/tyske grænse, med grænseshopping i 
gåafstand & omkranset af skov, strand & smuk natur. Atmosfæren er hyggelig 
& mulighederne mange. 

Hotellet har 127 skønne dobbeltværelser & suiter, Aquapoint, wellness, fitness, 
skøjtehal samt masser af aktiviteter til børnene.

Vi tilbyder professionelle & stemningsfyldte rammer til fornøjelse, forretnings-
møder, fester, konferencer & alle former for selskaber.

Personalet ser frem til at byde velkommen.

Romantiske oplevelser kan man ikke få 
nok af. 

Så hvorfor ikke give din kæreste, mand 
eller hustru en romantisk oplevelse, 
med et skønt ophold.

Uanset årstid er det dejligt at komme 
lidt væk & få et afbræk fra hverdagen. 

Tid til kvalitetstid med børnene, for-
ældrene eller gode venner. Ren afslap-
ning med din partner. En pause med 
god mad & forkælelse. 
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MINIFERIE
Kvalitetstid med familien & masser af hygge. Book nu!

•  Overnatning i skønt dobbeltværelse eller suite
•  3-retters aftenmenu eller buffet efter køkkenchefens valg
•  Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet

Weekendtillæg ved ankomst fredag & lørdag. Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & fitnessrum samt 
gratis trådløst internet & parkering.

Fra DKK 650,- pr. person i delt dobbeltværelse
Børn (4-13 år) Fra DKK 305,- pr. barn

OPHOLDET KAN BOOKES I FLERE DAGE!

HYGGETUR MED WELLNESS, SHOPPING 
& LÆKKER MAD 
Tag på en hyggetur sammen med én du har kær. Vores ophold er meget 
populære, for både par, familier, veninder samt mændene der vil på en 
herretur.

Nyd de skønne værelser & omgivelser, spis lækker mad & slap af i vores  
wellness-afdeling med stor indendørs- & udendørs pool, hvor I kan få mas-
sage, damp-bad samt saunagus i vores udendørs sauna. Ren luksus!

Vores Aquapoint & wellnessafdeling kan også benyttes på dags-basis, hvor 
I ikke behøver bo på hotellet. Vi tilbyder en afslappende wellness-dag, 
hvor I bliver forkælet & får ny energi.
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WELLNESS OPHOLD
Udendørs sauna med aroma terapi, massage, finsk sauna, whirlpool 
samt stort inden & udendørs bassin (ca. 30˚ C) med udsyn til stjerne- 
himlen. Dette er bare nogle af de muligheder I har, ved et wellness ophold 
på det firestjernede BEST WESTERN Hotel des Nordens.

•  Overnatning i skønt dobbeltværelse eller suite
•  2 - retters aftenmenu eller buffet efter køkkenchefens valg
•  Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet

1 wellnessbehandling pr. person - frit valg af én af følgende behandlinger:
- 60 min. full body massage
- 30 min. part body massage
- 40 min. wellness massage
- 20 min. Fish Spa behandling

Fra DKK 1.890,- for 2 personer

Weekendtillæg ved ankomst fredag & lørdag. Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & 
fitnessrum samt gratis trådløst internet & parkering.

OPHOLDET INKLUDERER 1 WELLNESSBEHANDLING PR. PERSONBOOK NU!

ROMANTISK OPHOLD
Med candlelight dinner for 2 personer. Forkæl Jer selv med mousserende 
vin på værelset & en 5-retters gourmetmenu med tilhørende vine. Besøg 
vores wellnessafdeling & bliv forkælet med massage, dampbad eller en tur 
i vores store opvarmede inden- & udendørs pool. Ren luksus & lige til at 
klare.

•  Overnatning i skøn suite
•  1 flaske mousserende vin på værelset
•  5-retters gourmetmenu ledsaget af nøje udvalgte vine
•  Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet

Fra DKK 1.799,- for 2 personer

Weekendtillæg ved ankomst fredag & lørdag. Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & fit-
nessrum samt gratis trådløst internet & parkering.
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GOLF, WELLNESS & GRÆNSESHOPPING

Greenfee til Sønderjyllands Golfklub, nem og bekvem grænseshopping i gå 
afstand eller tag en tur til den gamle havneby Flensborg. Overnat i skønt 
dobbeltværelse & nyd de skønne omgivelser.

•  1 x greenfee til Sønderjyllands Golfklub pr. person
•  Overnatning i skønt dobbeltværelse eller suite
•  Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet

Fra DKK 699,- pr. person i delt dobbeltværelse

Weekendtillæg ved ankomst fredag & lørdag. Tillæg ved valg af suite. Opholdet indeholder fri 
adgang til Aquapoint & fitnessrum samt gratis trådløst internet & parkering.

FAMILIEHYGGE VED GRÆNSEN
Ophold for 2 voksne & 2 børn (op til 13 år)

UNIVERSE
Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg
Se åbningstider på www.danfossuniverse.com

Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & fitnessrum samt gratis trådløst internet & parkering.

•  2 Overnatninger i skønt familieværelse
•  1 x Indgang til Universe for hele familien
•  2 x Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet
•  2 x 2-retters aftenmenu eller buffet efter køkkenchefens valg

Fra DKK 2.999,- 
Gælder i juni, juli & august ved ankomst søndag - onsdag

Fra DKK 3.999,-
Gælder i juni, juli & august ved ankomst torsdag - lørdage

“ekstra barn“ (4-13 år) Fra DKK 605,-

GÆLDER IJUNI
JULI

AUGUST
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VINTEROPHOLD
Kom & oplev Flensborg i vintermånederne! Nyd et ophold på BEST 
WESTERN Hotel des Nordens med mulighed for grænseshopping & 
selvforkælelse i hotellets udendørs opvarmede pool.

•  Overnatning i skønt dobbeltværelse eller suite
•  Varieret hovedret efter køkkenchefens valg
•  Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet
•  Fri adgang til skøjtehal inkl. skøjteleje

Fra DKK 506,- pr. person i delt dobbeltværelse

Book dit ophold nu!

Weekendtillæg ved ankomst fredag & lørdag. Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & fit-
nessrum samt gratis trådløst internet & parkering.

SØNDAGE TIL TORSDAGE FRA 1.1. 16 - 31.3. 16& 1.11. 16 - 31.3. 17

FEST & SELSKABER
Smukke rammer - gastronomiske oplevelser - service ud over det sædvanlige.

Har I planer om at afholde det helt store arrangement med dans & musik 
eller det hyggelige med atmosfære i mindre omgivelser - så har vi et lokale 
til Jer. Vi kan rumme op til 400 personer.

Kontakt os, så viser vi gerne vores stemningsfyldte lokaler frem. Hos os er 
du sikker på at din næste fest er i professionelle hænder, for vi kan mere 
end du tror - til mindre end du tror.

Book ikke din fest, før du har fået et tilbud fra os.

Vi ser frem til at byde dig & dine gæster velkommen.
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KONFIRMATION
Konfirmation er et kirkeligt ritual der markerer overgangen mellem barndom 
& ungdom. Dette skal naturligvis fejres.

Hos os har I mulighed for at ”være gæst til egen fest”. Vi tager os professio-
nelt af dig & dine gæster hele dagen. 

Når I afholder konfirmation hos os, behøver det ikke være kedeligt. I er 
velkomne til at tage badetøjet med & boltre Jer i vores pool-område. 

Book ikke din fest, før du har fået et tilbud fra os.

Vi ser frem til at byde dig & dine gæster velkommen.

BARNEDÅB
Barnedåben markerer en festdag både for barnet & familien. På denne 
vigtige dag er der som regel rigeligt at se til, derfor kan I trygt overlade den 
festlige del til os.

Vi sørger for at, alt er som I ønsker det, i vores hyggelige & stemningsfyldte 
lokaler.

Vi laver gerne et legehjørne eller stiller et lokale til rådighed, så de øvrige 
børn har et sted at boltre sig.

Hos os er du sikker på at din fest er i professionelle hænder.

Vi ser frem til at byde dig & dine gæster velkommen.
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BRYLLUP
Smukke rammer - gastronomiske oplevelser - service ud over det sædvanlige.

Bryllup er en af livets største begivenheder. Den dag hvor I siger ja til 
at elske & ære hinanden. Jeres bryllup er en fest for livet - & Jeres livs 
vigtigste fest.

Lad os arrangere Jeres store fest. Vi udarbejder gerne forslag, der gør det 
nemt for Jer, at afholde netop det arrangement I ønsker.

På denne aften er brudesuiten - med hvad dertil hører - selvfølgelig Jeres.

Vi ser frem til at byde dig & dine gæster velkommen.
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PINSEBRUNCH
Søndag den 15. maj 2016 fra kl. 8.00-11.00
Tag en familiedag & nyd vores store brunch-buffet med følgende lækkerier:

• Røræg, bacon & pølser
• Baked beans
• Lun leverpostej med champignon & rødbeder
• Løg & bacon tærter med cremefraiche
   dressing & grønt
• Blødkogte æg
• Amerikanske pandekager med ahornsirup
• Hjemmebagt wienerbrød
• Røget laks med æggestand & hvide asparges
• Kyllingeterrine med svampe & krydderurter
• Mini croissanter med rejesalat & purløg
• Laksemousse med salat & ristede croutoner

• Pålægsbord
• Dyrlægens natmad med sky & karse
• Æg & rejer med mayonnaise
• Ostefad med 3 slags ost & hjemmesylt
• Hjemmelavet marmelade
• Små friske tomatshots med appelsin &    
   ingefær
• Frisk frugt & frugtsalat med råcreme
• Honning, nutella samt hjemmelavet karamel  
   smørepålæg
• Friskbagt brød & rundstykker
• Kaffe/the, kakao, mælk & diverse juice

Gratis adgang til Aquapoint for alle i tidsrummet fra kl. 8.00 - 16.00

DKK 165,- pr. person
DKK 99,-  pr. barn (4-12 år)
Børn fra 0-3 år er gratis

STEMNINGSFYLDT DANSK JULEFROKOST
•  Stor lækker julebuffet
•  Ad libitum vin, øl & vand
•  Musik & dans indtil kl. 01.30

Fra DKK 649,- pr. person

Overnatning & julefrokost:
I dobbeltværelse fra DKK 1.005,- pr. person
I enkeltværelse fra DKK 1.240,- pr. person
Suite opgradering fra DKK 230,-

Dato: Den 3. & 10. december 2016 kl. 18.00
Ønskes der julefrokost på anden dato, kontakt da venligst hotellet.

Inklusiv: Fri adgang til Aquapoint & fitnessrum, fri adgang til skøjtehallen (november-marts) samt 
gratis trådløst internet & parkering.

BOOK JERES JULEFROKOST NU!
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NYTÅRSARRANGEMENT  
LØRDAG DEN 31. DECEMBER 2016
Det vil glæde os meget at byde velkommen til vores Nytårsarrangement. I år 
vil der være fokus på afslapning, hygge & god mad i skønne omgivelser. Der 
vil være aktiviteter i løbet af hele dagen & aftenen på hotellet. Vores Aqua-
point vil være åben hele dagen den 31.12 samt den 01.01 2017.

•  Overnatning i skønt dobbeltværelse
•  Aperitif til Dronningens nytårstale
•  5-retters Gourmetmenu med ledsagende vinmenu
•  Der kan købes lækre cocktails i baren
•  Champagne & Kransekage
•  Efter midnat vil der være jukebox & mulighed for at danse
•  Finger Food i Baren 
•  Luksus brunchbuffet

Opholdet indeholder fri adgang til Aquapoint & fitnessrum samt gratis trådløst internet & parkering.

PR. PERSON FRADKK 1.995,- BOOK NU!



20 21

HOLDER I JERES MØDE ELLER KONFERENCE 
HER HOS OS - HAR VI ET FESTLIGT TILBUD 
TIL JER!

Vi har de perfekte rammer til at skabe de bedste muligheder for akti-
viteter, teambuilding & events når I holder møder eller konferencer på 
Hotel des Nordens.

Er I til bueskydning, golf eller kæmpe Oscarfest?.... eller måske mere til 
en afslappende sejltur på Flensborg fjord, hyggelig romsmagning eller  
ryste-sammen tur til Padborg Park samt grænsehandel, inden turen går  
hjemad.

Mulighederne er mange - & vi arrangere gerne det helt rigtige event for 
lige netop Jeres virksomhed!

MØDER & KONFERENCER

Afhold et professionelt møde i klassiske, hyggelige & rolige omgivelser ved 
grænsen - med masser af plads & moderne faciliteter samt stort wellness 
område. Priserne er væsentligt under de danske & alt er inkluderet. Vi ta-
ler selvfølgelig dansk. Vi har stor erfaring i at arrangere møder fra 2-500  
personer. Skal dette indeholde et specielt event, skræddersyer vi også det, 
præcist efter Jeres ønske, uanset størrelsen.

Gratis parkering til alle deltagere under hele opholdet. Alle lokaler indeholder projektor, lærred, flipover, skriveblokke & kuglepenne samt gratis WiFi til alle deltagere. 
Alle lokaler har installeret aircondition, mørklægnings gardiner & har dagslys. Overnatning er inkl. vores store morgenbuffet, gratis adgang til wellnessområdet med 
opvarmet inden- & udendørs pool & sauna, whirlpool & fitnessrum.

MINI PAKKEN
Kaffe, the, juice, mineralvand & frisk frugt 
ad libitum under mødet. Formiddags- eller 
eftermiddagspause med snacks. Frokost-
tallerken eller buffet (efter køkkenchefens 
valg) Inkl. mineralvand i restauranten.

Fra DKK 352,- pr. person
Mulighed for tilkøb af aftenmenu & overnatning

CLASSIC PAKKEN
Kaffe, the, juice, mineralvand & frisk frugt 
ad libitum under mødet. Formiddagspause 
med snacks. Frokosttallerken eller buffet 
(efter køkkenchefens valg) Inkl. mineral-
vand i restauranten. Eftermiddagspause 
med kage.

Fra DKK 425,- pr. person
Mulighed for tilkøb af aftenmenu & overnatning

PREMIUM PAKKEN
Kaffe, the, juice, mineralvand, sodavand & 
frisk frugt ad libitum under mødet. Formid-
dagspause med snacks og grøntsags-sticks 
med forskellige dips. Frokosttallerken eller 
buffet (efter køkkenchefens valg) Inkl. mine-
ralvand i restauranten. Eftermiddagspause 
med kage. 3-retters aftenmenu.

Fra DKK 680,- pr. person
Mulighed for tilkøb af overnatning
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KONFERENCEDØGN 
Afhold Jeres konference hos os & afslut en spændende dag, med en 
lækker middag & overnatning i skønt værelse. Nyd de hyggelige & rolige 
omgivelser ved grænsen - her er masser af plads & moderne faceliteter. 
Skal dette indeholde et specielt event, skræddersyer vi også det, præcist 
efter Jeres ønske.

Fra DKK 1.325,- pr. person i enkeltværelse

Vores konferencedøgn indeholder:
• Kaffe, te, juice, mineralvand & frisk frugt ad libitum under konferencen
• Formiddagspause med snacks
• Frokosttallerken/buffet (efter køkkenchefens valg) inkl. mineralvand
• Eftermiddagspause med hjemmebag
• 3-retters aftenmenu eller buffet (efter køkkenchefens valg) 
• Stor morgenbuffet med lækkerier fra køkkenet

Gratis parkering til alle deltagere under hele opholdet. Alle lokaler indeholder projektor, lærred, flipover, skriveblokke & kuglepenne samt gratis WiFi til alle deltagere. 
Alle lokaler har installeret aircondition, mørklægnings gardiner & har dagslys. Overnatning er inkl. vores store morgenbuffet, gratis adgang til wellnessområdet med 
opvarmet inden- & udendørs pool & sauna, whirlpool & fitnessrum.
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LUKSUS, WELLNESS & GODE OPLEVELSER
VED GRÆNSEN
- Vi glæder os til at se dig


