Livsnyderophold i
naturskønne omgivelser (E)

Nyd et par fredfyldte dage i naturskønne og unikke historiske
omgivelser. Bo i vores hyggelige værelser i hovedbygningen fra
det tidligere kurbad med balkon og udsigt over parken.
Forkæl jer selv med et afstressende besøg på Varmtvandsbadeanstalten og få en eksklusiv privat omvisning i en aktuel
udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad.
Kombiner opholdet med besøg på nogle af Silkeborg og omegns
skønne gourmetrestauranter og få unikke madoplevelser.

I kan følge dette program eller lave jeres eget:
Tidspunktet for privatomvisningen er fastlagt, resten er forslåede tidspunkter og forslag til aktiviteter.

Dag 1
Kl. 15:00 Ankomst. På værelset står en lille gave.
Kl. 17:00 Gå en skøn aftentur rundt om Ørnsø og oplev det

naturskønne og kulturhistoriske område. På turen
kan naturen opleves på nært hold, hvilket giver gode
muligheder for at opleve det rige fugle- og dyreliv.
Turen er 3 km og tager ca. en time i roligt tempo.
Undervejs finder I info om natur og kulturhistorie på
skilte langs stien. (Se folderen “KunstCentret Silkeborg Bad”, hvor der indgår et kort med ruten)

3 dages livsnyderophold for voksne
Bookingfrist: 14 dage før opholdet
Velkomstgave på værelset
2 x overnatninger i værelse med bad (inkl. linned
og håndklæder)
2 x luksus morgenmadskurv
Fri entré til KunstCentret og de aktuelle udstillinger
Privatomvisning med kunstfaglig omviser i en af de aktuelle
udstillinger på KunstCentret
Entré til Varmtvandsbadeanstalten som giver adgang til et
dampbad (inkl. håndklæder og sæbespåner)
1 x frokost inkl. et glas vin/en øl i Café Ørnsø
1 x kaffe og kage i Café Ørnsø

Nyd resten af aftenen med madlavning i det hyggelige fælleskøkken eller udforsk Silkeborg og omegns
mange fantastiske restauranter og få en unik madoplevelse. (Se vedlagte oversigt med vores anbefalinger
til restauranter)

Pris pr. pers.: kr. 1.795 kr. (delt dobb. vær.), kr. 1.895,- (enk. vær.)

Det tager ca. 20 min at gå ind til byen og hvis I er
på cykel ca.10 min - ruten er den samme, hvor I
følger naturstien ved den nedlagte jernbane i ca. 2
km. (Se kort) Det er også muligt tage bus nr. 10 ind
til stationen. Busstoppet “Silkeborg Bad/Gjessøvej”
ligger 5 min. gang fra KunstCentret Silkeborg Bad. I
weekenderne betjenes stoppestedet ved KunstCentret
i åbningstiden.

Tilkøb af ekstra overnatning inkl. adgang til KunstCentret og en
ekstra luksusmorgenmadskurv:
Pr pers. i dobbeltværelse: kr. 395,- og i enkeltværelse: kr. 445,-

Booking og information

Booking af ophold og eventuelle spørgsmål:
reception@silkeborgbad.dk eller tlf.: 86 81 63 29
Ved ankomst vil I få udleveret udvalgte brochurer og informationer, som I kan søge inspiration i og bruge på jeres ophold.

Dag 2

Dag 3

Kl. 09:00 Nyd jeres luksus morgenmadskurv enten i fælleskøk-

Kl. 09:00 Anret jeres luksus morgenmad og nyd den enten i

Kl. 10:30 Nyd et dampbad (inkl. håndklæder og sæbespåner)

Kl. 10:00 Gå en tur i skulpturparken og oplev parkens

kenet eller på jeres værelse.

på den historiske Badeanstalt i Silkeborg og oplev
samtidig Danmarks sidste og stadig fungerende
badeanstalt i sin oprindelige skikkelse. Jeres ophold
giver fri adgang til dette. Har I lyst til yderligere
behandling, udbyder Badeanstalten mange forskellige. Se www.badeanstalten.silkeborg.dk. Bemærk
at behandlinger kræver booking, og at der er lukket
søndag og mandag.

Kl. 12:00 Gå en dejlig strøgtur i Silkeborg og spis en frokost på
en af de mange hyggelige caféer og restauranter.

I kan også besøge Museum Jorn og oplev den største
eksisterende samling af Asger Jorns værker samt
Galerie Moderne, hvor I kan se moderne kunst med
særligt fokus på Cobra-perioden.
Eller gå én af de vandreture, som findes i den fredede
skov ved KunstCentret Silkeborg Bad. Ture hvor
naturen kan opleves på nært hold og hvor der er
tid til at komme ned i tempo og nyde omgivelserne.
(Se folderen “KunstCentret Silkeborg Bad”, hvor der
indgår et kort over vandreturene)
Udforsk Silkeborg og omegns mange fantastiske
restauranter og få en unik madoplevelse. (Se vedlagte
oversigt med vores anbefalinger til restauranter)

fælleskøkkenet eller på jeres værelse.

skønne åndehuller og se de mere end 40 skulpturer.
Oplev hvordan skulpturerne og naturen omfavner
hinanden og skaber unikke rum til fordybelse og
refleksion. (Se oversigt over skulpturerne i parken)

Kl. 12:00 Privat omvisning i en af de aktuelle kunstudstil-

linger på KunstCentret. Omvisningen forestås af
en af KunstCentrets professionelle og kunstfaglige
omvisere. Der vil være tid til at gå i dybden med
den pågældende udstilling samt god tid til dialog
og spørgsmål undervejs.

Kl. 13:00 Efter omvisningen kan I få en dejlig frokost samt

kaffe og kage i Café Ørnsø. Se menukortet for de
forskellige retter og drikkevarer. I kan vælge lige dét
I har lyst til.
Efter frokosten er der fri mulighed for at se de
resterende udstillinger på KunstCentret samt den
permanente udstilling i Skovvilla omkring kurbadets spændende historie.

