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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Hotell
Position: 55.6884,14.2227

Kontaktuppgifter
Tel: 0414-700 75
E-post: info@kivikshotell.se
Hemsida: http://www.kivikshotell.se/
Facebook: https://www.facebook.com/kivikshotell

Beskrivning
Kiviks Hotell är vackert beläget på en höjd med milsvid utsikt över
havet. Hotellet har 27 rum, varav 3 sviter, SPA, restaurang, 3
konferenslokaler och en italiensk nyrenässans trädgård.

Det är vår strävan att alla ska trivas och få uppleva 
lugn, harmoni och avskildhet. 

Spa avdelningen har tre behandlingsrum, relaxrum, torrbastu,
aroma ångbastu samt två större jacuzzi badkar. 

Restaurangen har en oändlig utsikt över Hanöbukten.
Vi månar om och vill framhäva det goda med skånsk mat och
inriktar oss på lokala råvaror efter de olika årstiderna
Från vår egen köksträdgård plockar vi färska örter och grönsaker.

Vill man förena nytta med nöje är Kiviks hotell en utmärkt plats att
ha sina möten eller mindre konferenser på. 
Det finns en villa nära hotellet där man både bor och har sitt
ledningsgrupps möte eller den lilla konferensen helt avskilt. I
orangeriet kan man vara ax 18 personer och 
i huvudbyggnaden finns alla möjligheter för grupper på max 18
personer att konferera.

På Kiviks Hotell möts, trivs och inspireras man och kan även njuta
av den fantastiska känslan vår italienska nyrenässansträdgård
förmedlar och  Orangeriet inbjuder till både fest och konferens!

Priser
Besök vår sida för mer info

Öppettider
Kiviks Hotell är öppet året runt.
Se speciella öppettider för sommaren på hemsidan!

Bokningen är öppen dagligen 09.00-17.00.

Receptionen
Dagligen 08.00-18.00

Restaurangen
Tisdag-lördag från kl. 18.00

Lunch
Fredag och lördag 12.00-15.00

Spa



Tors-Lörd 09.00-19.30
Söndag 09.00-17.00

24 juni – 27 augusti är restaurangen öppen varje dag för både
lunch och middag
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