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Du indbydes til ophold i den unikke midtjyske natur ved Hald Sø og Kapeldalen. Her kan du tanke energi fra 

det smukke, milde, midtjyske landskab, som er gavmildt formet af istiden. Vi tilbyder overnatning i værelser 

med adgang til køkken og bad i forbindelse med kursusophold/events, så du har mulighed for helt at 

fordybe dig og forblive i den gode energi under hele opholdet. 

 

              
 
Du finder os her:    
Huset Kapeldalen, Gamle Almindvej 4, 8800 Viborg (OBS: nogle GPS’er vil have ”gammel” i stedet). 

Parkering er gratis, se kort næste side. 

 

Offentlig transport:   
Bus nr. 711 holder 200 m fra Huset Kapeldalen, tjek rejseplanen.dk.  

Der kan evt. arrangeres afhentning ved Viborg Station. 

 

Praktisk:   
Du har adgang til køkken med køleskab, komfur og alm. ovn samt 2 badeværelser.  

Nærmeste indkøb er Viborg, 7 km.  

Husk evt. udetøj og sko til en frisk, smuk naturvandring i Kapeldalen ned til Hald Sø og ”den hellige kilde”. 

 

OBS: 
Vi beder vores gæster vise respekt for at Stenladen, bålplads og sansehave er udlejet i hverdagene kl. 7-16 

til Viborg Kommunes Stressrehabilitering. 

 

Velkommen til 

Huset Kapeldalen 
 



Rev. 20200102  Priser er gældende til 30.06.2020 

 

 

Pris:  
kr. 360,- pr værelse (med 2 senge) pr. nat. Linnedpakke/håndklæde kr. 50,-. 

Er du på kursus har du adgang til værelset under hele kursusforløbet.  

Overnatning på gulvmadras i kursuslokale kr. 125,- (kun efter aftale med kursusfacilitator). 

 
Reservation af værelser:   
Meddel ved reservation, om du ønsker eneværelse eller at dele værelse med en anden, hvis det bliver 

aktuelt. Der er begrænset antal værelser, så det er en god ide at reservere værelse i god tid. Du har først 

reserveret et værelse, når du har modtaget en bekræftelse herpå. Betaling bedes ske umiddelbart efter 

bekræftelse af værelset. En reservation er bindende 14 dage før dit ophold.  

 

Kontakt:    
Al kontakt vedr. overnatning og reservation sker direkte til os.  

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål.  

 

Marianne Kaufmann   Mobil: 2087 7017   Mail: marianne@healing-mk.dk    www.healing-mk.dk 

Elin Pausewang            Mobil: 2911 8411   Mail: elin@aabnerum.dk                www.aabnerum.dk  

 

 

Vi glæder os til at tage imod dig. 

 

Elin og Marianne 
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