
 

Overnatningstilbud til vinterbaderne i 
                    Skagen Vinterbaderfestival 2019

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 tilbyder vi i vinterperioden torsdag, fredag og lørdag:

Enkeltværelse med eget bad og toilet DKK 675,- inkl. stor morgenbuffet.
Dobbeltværelser med eget bad og toilet DKK 975,- inkl. stor morgenbuffet.

Her findes store badehåndklæder og morgenkåber 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 24.-27. januar 2019
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.



 

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.

HOTEL SKIBSSMEDIEN
Vestre Strandvej 28
9990 Skagen 
Tlf. (+45) 9844 6716 
info@hotelskibssmedien.dk / www.hotelskibssmedien.dk 

Bo 3 nætter for 2 nætters pris, fra DKK 1890,-. Gældende for 2 personer i dobbeltværelse incl. morgen-
mad. Bookes direkte på hotellets hjemmeside www.hotelskibssmedien.dk.

COLOR HOTEL SKAGEN
Gl. Landevej 39
9990 Skagen 
Tel (+45) 9844 2233 
skagen@skagenhotel.dk / www.colorhotels.dk
Vil vil meget gerne tilbyde de modige vinterbadere en skarp pris på overnatning.
Prisen er som følger:
Enkeltværelse DKK 650,- pr. nat (normalpris DKK 825,-) 
Dobbeltværelse DKK 800,- pr. nat (normalpris DKK 1.095,-)



 

HOTEL PETIT
Holstvej 4
9990 Skagen.
Tlf. (+45) 9844 1199 
www.hotelpetit.dk

Tilbuddet gælder fra den 7. oktober 2018 til den 11. april 2019. 
Man får 15% rabat på alle vores flexpriser (altså kan man få en pris fx DKK 350,- pr. person i et dobbelt-
værelse 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 reservations-
boksen (Promo Kode: DYK2X) eller ring 9844 1199. Tilbuddet gælder vinterbadere og deres ledsagere.

SKAGEN STRAND
Tranevej 108, Hulsig
9990 Skagen
Tel: (+45) 6014 3146 / (+45) 9848 7222
reception@skagenstrand.dk / www.skagenstrand.dk 

3 overnatninger i hus til 5 eller 7 personer: DKK 1.500,- 
Prisen er inkl. slutrengøring, miljø afgift og energiforbrug.

TOPPEN AF DANMARK FERIEHUSE
Vestre Strandvej 10
9990 Skagen
www.feriehuse.dk 
Tlf. (+45) 9848 8655

Tilbuddet er gældende for ophold  i januar måned 2019.
Få 10% rabat på alle vores ferieboliger i Skagen området. 
Ved booking af bolig opgives rabatkode: vinterbader2019



 

SKAGEN KULTUR- OG FRITIDSCENTER
Kirkevej 19
9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 3250 
post@skfc.dk / www.skfc.dk

Tilbud til vinterbaderklubber, der ønsker at bo på fællesværelse:
Vil tilbyder grupperum med gode køjesenge med springmadrasser, dyne og pude.

Priser:
Overnatning, pr. person pr. døgn DKK 120,- 
Morgenmad, pr. person pr. døgn DKK  60,- 
Der er mulighed for leje af linnedpakker og håndklæder.

AALBÆK GL. KRO
Skagensvej 42
9982 Aalbæk 
Tlf. (+45) 9848 9022 
aalbak@aalbak-gl-kro.dk / www.aalbak-gl-kro.dk

Vi kan tilbyde som følger:

2 overnatninger i enkeltværelse incl. morgenmad - DKK 625,- pr. nat.
2 overnatninger i dobbeltværelse incl. morgenmad - DKK 725,- pr. nat.

 



 

 
 
 
 

Rolighedsvej 2  DK-9990  Skagen  Tlf 98442200  Fax 98442255 (int+45) 
Email: info@danhostelskagen.dk   Web-site: www.danhostelskagen.dk  

  

 
Kære VINTERBADERE…. 
 
 
 
 
Vi vil gerne hilse alle velkommen til SKAGEN VINTERBADERFESTIVAL 2019 ….… 
 
Selvom vi har lukket i januar måned, så vil vi igen åbne huset for SKAGEN VINTERBADERFESTIVAL  og igen med samme priser 
som tidligere år og med ”VINTERBADER-RABAT”.  
 
Der er tale om 1-4 sengs familieværelser – læs mere på www.danhostelskagen.dk  - se afsnittet med værelser. Værelserne 
sælges efter princippet ”først-til-mølle”:   
 
 
PRISER PR. PERSON VED 1 NAT:  

 Ved 1 person på værelset..  = kr. 385,00 
 Ved 2 personer på værelset = kr. 249,50 (= Kr. 499,00/værelset) 
 Ved 3 personer på værelset = kr. 233,00 (= Kr. 699,00/værelset) 
 Ved 4 personer på værelset = kr. 209,75 (= Kr. 839,00/værelset) 

 
PRISER PR. PERSON PR. NAT VED 2 NÆTTER eller FLERE NÆTTER:  

 Ved 1 person på værelset..  = kr. 366,00 
 Ved 2 personer på værelset = kr. 233,00 (= Kr. 466,00/værelset) 
 Ved 3 personer på værelset = kr. 222,00 (= Kr. 666,00/værelset) 
 Ved 4 personer på værelset = kr. 199,00 (= Kr. 796,00/værelset) 

 
PRISERNE ER INCL. MORGENBUFFET. 
 

 Sengelinned og håndklæder kan medbringes – eller linnedpakke kan lejes for kr. 60,00 
 Slutrengøring kan man selv foretage – eller betale kr. 100,00 pr. værelse 

 
 
Denne VINTERBADER-PAKKE kan ikke bestilles ONLINE – ring til os på telefon 98442200 – vi træffes bedst på hverdage kl. 10-12 
eller send en mail til info@danhostelskagen.dk . Hele reservationen betales ved bestilling og er non-refundable. Betalingen kan ske 
med kreditkort, eller vi fremsender et betalingslink. Vi har brug for disse oplysninger:  
 

 Navn og adresse på kontaktperson 
 Mailadresse 
 Telefonnummer / mobilnummer 
 Ønske om ankomst- og afrejsedato 
 Antal personer 
 Beslutning om sengelinned medbringes eller lejes. 

 
 

VELKOMMEN TIL SKAGEN  
 

Mange hilsner fra 
Rolf Hauge 

DANHOSTEL SKAGEN   

 

TILBUD TIL 
VINTERBADERE 
Fra kr. 199 incl. 

morgenbuffet 


