Naturen siger:

Tag det
roligt

Kun for
medlemmer af

Kom ud og lyt til naturen
Forkæl dig selv og en, du holder af med et ophold på et af de seks Sinatur-hoteller,
som alle ligger midt i smuk natur. Du kan også glæde dig til en bæredygtig kulinarisk
oplevelse, baseret på lokale råvarer.

DLF-deal 2020
2021

Ophold for to

2- retters menu eller buffet, overnatning

Tilbud til DLF-medlemmer på alle Sinatur-

og morgenbuffet: kun 545 kr.

hoteller året rundt: Overnatning for to i delt

pr. person i delt dobbeltværelse.

dobbeltværelse inkl. morgenbuffet:

Tillæg for enkeltværelse: 100 kr. Tillæg fredag/lørdag på
Sixtus og lørdag på Haraldskær: 200 kr. pr. person.
Tilbuddet
Tilbuddet gælder
gælder ii hele
hele 2020.
2021.
DLF-dealen er personlig og kan ikke bruges til gavekort.
Vi tager forbehold for udsolgte dage og lukkeperioder.

DLF

kun 598 kr. pr. værelse.
Tillæg fredag/lørdag på Sixtus og lørdag
på Haraldskær: 200 kr. pr. person.

Sådan bestiller du: Ring direkte til det hotel, du gerne vil bo på og opgiv dit DLF-medlemsnummer. Du betaler først ved afrejsen.

Frederiksdal

Gl. Avernæs

Haraldskær

Sixtus

Skarrildhus

Storebælt

Vi gør,
gør, som
som naturen
Vi
naturen siger
siger

I Sinatur har vi en ambition om at drive hotel på naturens præmisser. Derfor passer vi rigtig godt
I på
Sinatur
harvivihar
en sat
ambition
om at konkrete
drive hotel
naturens
præmisser.
vi rigtig
den, og
os en række
målpå
for,
hvor langt
vi er nåetDerfor
i 2030.passer
Læs med
her! godt
på den, og vi har sat os en række konkrete mål for, hvor langt vi er nået i 2030. Læs med her!

1. Kun danske fødevarer
1.ViKun
danske
fødevarer
køber vores
råvarer
hos danske leverandører, der er placeret så tæt på vores

Vihoteller
køber vores
råvarer
hosselvfølgelig
danske leverandører,
der er placeret så tæt på vores
som muligt
– og
helst økologisk.
hoteller som muligt – og selvfølgelig helst økologisk.

2. Kun certificerede og bæredygtige produkter
2.AlleKun
certificerede
bæredygtige
produkter
de produkter,
vi bruger påog
hotellerne,
skal være certificerede
Alle
de produkter,
vi bruger virksomheder.
på hotellerne, skal være certificerede
og komme
fra bæredygtige
og komme fra bæredygtige virksomheder.

3. Egenproduktion af madvarer
hoteller har egen køkkenhave,
hvor vi dyrker fødevarer til brug i vores restauranter.
3.Alle
Egenproduktion
af madvarer
Alle hoteller har egen køkkenhave, hvor vi dyrker fødevarer til brug i vores restauranter.

4. 100 % affaldsfrie
minimerer
mængden af affald og sikrer, at alt kan genbruges eller genanvendes.
4.Vi 100
% affaldsfrie

Vi minimerer mængden af affald og sikrer, at alt kan genbruges eller genanvendes.

5. Vi er CO2-positive

gårer
fra kun
bruge grøn strøm til selv at producere energi,
5.ViVi
COat2-positive

og vi producerer endda mere, end vi forbruger.
Vi går fra kun at bruge grøn strøm til selv at producere energi,

og vi producerer endda mere, end vi forbruger.

6. Vi er vandneutrale

begrænser forbruget af vand og investerer i løsninger til vandbesparelse og -genanvendelse.
6.ViVi
er vandneutrale

Vi begrænser forbruget af vand og investerer i løsninger til vandbesparelse og -genanvendelse.

Din garanti for
60-90% økologi

Din garanti for
60-90% økologi

Green Key
– Turistbranchens
miljømærke

Green Key
– Turistbranchens
miljømærke

Sinatur har fået
tildelt årets bedste
madkoncept i 2019

Sinatur har fået
tildelt årets bedste
madkoncept i 2019

Sinatur vandt prisen som
bedste hotelkæde i 2019

Sinatur vandt prisen som
bedste hotelkæde i 2019

Sinatur går forrest
i kampen mod madspild

Sinatur går forrest
i kampen mod madspild

Lad din el-bil op
på Sinatur

Lad din el-bil op
på Sinatur

Sinatur bruger
100% vindmøllestrøm

Sinatur bruger
100% vindmøllestrøm

