TRÆNINGSOPHOLD

Gode rammer med højt til loftet
www.koncepthotel.dk

Huset
Alle vores værelser er lyse og
rummelige med eget bad
2 senge
TV
WiFi
El-kedel
Køleskab
Skabsplads
Linned & badehåndklæde

Af indendørs aktiviteter tilbyder vi
billard, bordfodbold, bordtennis &
dart i vores aktivitets rum
Hvis I er til hygge, film og spil, er
vores TV-stue stedet at samles.
Der er plads til hele holdet i de
store sofaer
Fra TV stuen er der direkte
adgang til haven.
Der er desuden gratis WiFi i hele
huset!
Ude er der plads til det meste Kongespil, Kæmpe Mikado,
Petanque eller forskellige boldspil
eller bare afslapning
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Vores køkken & kok
Stor lækker morgen buffet
Hjemmebagt brød
Hjemmelavede marmelader
Pålæg & ost
Scrambled eggs & pølser
Havregryn & müsli
Surmælksprodukter
Juicer, kaffe og te
Frugt & kage

FODBOLD

Vores køkken
Ønsker I frokost i huset, en
lækker madpakke ell. sandwich
til turen, så sørger vi for det.
Er det 1, 2 eller 3 retters "fine
dinning" eller "bare" solid god
mad med masser af proteiner og
kulhydrater, er det også muligt.
Vi klar til at finde det helt rigtige
til jer.
Vores mad laves fra bunden af
gode - gerne lokale råvarer

Spørg bare - det er
sjældent vi siger nej

Vores køkken laver altid god, sund
varieret kost, så i får fyldt
energidepoterne op, klar til effektiv
træning.
Som en del af jeres ophold, serverer vi
en lækker morgenbuffet med
hjemmebagt brød, hjemmelavede
marmelader, pålæg, frugt, scrambled
eggs med pølser, havregryn, müsli,
surmælksprodukter, kage, juicer, kaffe
og te hver morgen. mm. Al mad
herudover kan laves i vores
fælleskøkken eller bestille madpakker
og aftensmad.
I hallerne på den anden side af vejen
har de 2 store haller hvor der sættes
bander op. 200 m fra vores hus har vi
Boldklubben der har 8 fodboldbaner.
Her er en af dem med små tribuner til
store kampe.
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Trænings faciliteter
Oksbøl
I sports centret på den anden side
af vejen er der 2 store haller og 1
mindre, hvor der kan spilles spilles
bl.a. badminton. og håndbold.
Der er et komplet springcenter til
gymnastik og spring træning.
I forbindelse med centret, ligger
der svømmehal og fitness center.
Der er Flex baner til tennis &
fodbold, samt spinning lokale med
20 cykler.
Traditionelle fodboldbaner ligger
i gå-afstand.

Omegn
Vi har de bedste omgivelser, med
både skov, strand og MTB tracks.
Der er rig mulighed for både
afslapning og aktivitet

Tid til andet
Der er masser af aktiviteter og
attraktioner i og omkring Oksbøl
- vi hjælper gerne med idéer
og/eller booking.

Vores køkken laver altid god, sund
varieret kost, så i får fyldt
energidepoterne op, klar til effektiv
træning.
Som en del af jeres ophold, serverer vi
en lækker morgenbuffet med
hjemmebagt brød, hjemmelavede
marmelader, pålæg, frugt, scrambled
eggs med pølser, havregryn, müsli,
surmælksprodukter, kage, juicer, kaffe
og te hver morgen. mm. Al mad
herudover kan laves i vores
fælleskøkken eller bestille madpakker
og aftensmad.
I hallerne på den anden side af vejen
har de 2 store haller hvor der sættes
bander op. 200 m fra vores hus har vi
Boldklubben der har 8 fodboldbaner.
Her er en af dem med små tribuner til
store kampe.

For mere info tjek www.Koncepthotel.dk
STRANDVEJEN 1 6840 OKSBØL | 75 27 11 10 | INFO@KONCEPTHOTEL.DK

For Klubberne
Eget lokale
Som klub stiller vi altid et privat
lokale til jeres rådighed under
opholdet. Her kan i slappe af,
lægge strategier for jeres
træning. Der er mulighed for
projekter mm.

"Gør det selv"
Vi har et stort fælles køkken til fri
afbenyttelse
I vores store have der er
mulighed for leg, grill og bål. Det
er muligt at bestille popcorn,
snobrøds- eller pandekagedej fra
vores køkken til hele familien.
Der er mulighed for tilkøb af
vaskemaskine/tørretumbler og i
kælderen er der tørre lokale til
fugtigt og vådt tøj og træningsudstyr.
Har I cykler med, er der
vaskeplads og puslerum, samt
aflåst cykelparkering.

Som klub stiller vi altid et privat
lokale til jeres rådighed under
opholdet. Her kan i slappe af,
lægge strategier for jeres træning.
Der er mulighed for projekter
mm.
Hvis I er til hygge, film og spil, har
vi en TV-stue, hvor man kan læne
sig tilbage i vores store sofaer. Der
er direkte adgang til haven.
I hallerne på den anden side af
vejen har de 2 store haller til
håndbold. Mangler i trænings
kampe kan Team West og
Blåbjerg være en mulighed.

For mere info tjek www.Koncepthotel.dk
STRANDVEJEN 1 6840 OKSBØL | 75 27 11 10 | INFO@KONCEPTHOTEL.DK

Priser & information
Vi rummer alle sportsgrene
Området omkring vores hus bliver allerede brugt til mange forskellige
sportsgrene, som f.eks._
Svømning
Badminton
Håndbold
Fodbold
Exterre cross løb
Maratonløb
MTB løb

Gymnastik
Spring
Yoga
Dans
Løb - Orienteringsløb
MTB løb
Motorcross osv.

Uanset hvilken sportgren du er mest til, har vi plads til dig og kan hjælpe dig med
booking af faciliteter.
Som klub får I et privat lokale
stillet til jeres rådighed, så i kan
hygge og være sammen som klub

Book et træningsophold Priser
med din klub hos KonceptHotel.
Det vigtigste for os er, at vi skaber rammerne for den

* morgenbuffet.
gode
oplevelse til jeres træningsophold.
** morgenbuffet
og aftenmenu.
*** morgenbuffet, frokostbuffet og 2 retters aftenmenu.

Forplejning tilpasset jeres træning.
Vi vil gøre hvad vi kan, for at I får maksimalt udbytte af jeres ophold, og at
hele oplevelsen - både i huset og ude lever op til jeres forventninger.
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