
Bestil på telefon +45 75 91 00 00 eller via email på info@hotel-fredericia.dk

Gælder fra 25. juli - 13. august 2018 

SOMMEROPHOLD
FOR FAMILIEN
Nyd et sommerophold i det danske 
med hele familien og sjove aktiviteter 
for både store og små. Du får: GRATIS 
adgang til Subtropisk badeland, fitness 
og bowling. Overnatning i familieværelse 
med ekstraseng og stor morgenbuffet. 
Pris pr. nat:

2 voksne + 1 barn DKK 895,- 
2 voksne + 2 børn DKK 1.095,-

Den 12. og 13. juli 2018

KONCERTOPHOLD
METAL MAGIC 
Er du fan af metal og rock? Metal 
Magic Festival afholdes kun 50 meter 
fra hotellet og vi tilbyder dig derfor: 
endagsbillet til festivalen, overnatning i 
dobbeltværelse, samt lækker morgen-
buffet dagen derpå. 

Pr. person i DKK 875,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

April og maj 2018 

MUSICALOPHOLD 
- PRINSEN AF 
EGYPTEN
En fantastisk musicaloplevelse med 
ophold på Hotel Fredericia. Du får 2-ret-
ters menu, musicalbillet til Prinsen af 
Egypten, overnatning i dobbeltværelse, 
samt lækker morgenbuffet.

Pr. person DKK 1.195,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.
Søn- og bededage DKK 995,- pr. person.

Den 25. marts - 2. maj, 27. - 29. april, 
10. - 13. maj og 19. - 21. maj 2018. 

FAMILIEFERIE I 
HELLIGDAGENE
Tag en pause fra hverdagen og nyd et 
lækkert ferieophold med hele familien. 
GRATIS adgang til Subtropisk badeland, 
fitness og bowling. Overnatning i 
familieværelse med ekstraseng og stor 
morgenbuffet. Pris pr. nat:

2 voksne + 1 barn DKK 895,- 
2 voksne + 2 børn DKK 1.095,

Gælder i perioden uge 7 og 8 i 2018  

VINTERFERIE 
I FREDERICIA
Bo centralt i den historiske by, Frederi-
cia, og oplev de mange sjove aktiviteter 
for hele familien. Du får: GRATIS adgang 
til Subtropisk badeland, fitness og 
bowling. Overnatning i familieværelse 
med ekstraseng og stor morgenbuffet. 
Pris pr. nat:

2 voksne + 1 barn DKK 895,- 
2 voksne + 2 børn DKK 1.095,-

Gælder hele år 2018 

TØSEWEEKEND 
MED VENINDERNE
Er det længe siden veninderne har 
været samlet? Nyd en skøn weekend 
på Hotel Fredericia, hvor I kan slappe  
af og blive forkælet, mens I får grinet 
og vendt hverdagen med hinanden.  
Vi hjælper gerne med planlægning  
af den perfekte weekend for jer.

Se eksempel på en hyggelig  
weekend på www.hotel-fredericia.dk

NYHED

Gældende hele 2018

BRIDGEWALKING
OPHOLD
Tag med på ”BridgeWalk” i 60 meters  
højde og få en enestående oplevelse. Du 
får: 2-retters menu, BridgeWalking, én 
times gratis bowling, hvis plads. Adgang 
til fitness og badeland, overnatning i 
dobbeltværelse og stor morgenbuffet. 

Pr. person DKK 845,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

TILBUD

Se flere ophold- og ferietilbud på www.hotel-fredericia.dk 
Følg med og få de gode tilbud på mail. Tilmeld dig på hjemmesiden. EVENTKALENDER

Centrumpladsen 1      5700 Svendborg      Tlf. +45 6221 1700      
booking@hotel-svendborg.dk      www.hotel-svendborg.dk

Vestre Ringvej 96      7000 Fredericia      Tlf. +45 7591 0000      
info@hotel-fredericia.dk      www.hotel-fredericia.dk

FERIE- OG FRITIDSTILBUD 1. HALVÅR 2018

Den 15. juni 2018 på Valdemars Slot

KONCERTOPHOLD 
THOMAS HELMIG 
JACOB DINESEN
Vi har sammensat et tilbud der gør I 
kan få hele oplevelsen med uden, at 
skulle køre hjem samme aften. Du får 
overnatning på dobbeltværelse, billet 
til koncerten på Valdemars Slot og 
morgenbuffet dagen derpå.

Pr. person DKK 750,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

HEARTLAND 
FESTIVALOPHOLD
Heartland Festival finder sted i parken omkring Egeskov Slot.  
En festival, der bærer præg af kultur, musik og gastronomi. 

Opholdet inkluderer  
- Partoubillet til festivalen (2 dage)
- 2 x overnatning i dobbeltværelse
- 2 x stor lækker morgenmadsbuffet
- 2 x transport tur/retur (2 dage)

31. maj - 2. juni 2018 (begge inkl.)

Pr. person DKK  2.445,-
Enkeltværelsestillæg DKK 400,- for begge nætter.

7 datoer i 2018

WELLNESS-
OPHOLD
Forkæl dig selv og vennerne med et 
afslappende guidet wellness-ophold i 
Fredericia, tæt på midtby med shop-
ping og andre gode aktiviteter. Vi sørger 
for, at I får et skønt ophold og bare kan 
læne dig tilbage og nyde det.

Se eksempel og datoer på 
vores wellness-ophold på 
www.hotel-fredericia.dk

Book dit ophold på telefon +45 75 91 00 00  
eller via email på info@hotel-fredericia.dk

Hotelophold med et besøg i Legoland
- kun ca. 40 minutter fra Billund.

LEGOLAND-OPHOLD
Få et par dejlige afslappende dage med 
familien, på Hotel Fredericia ikke langt 
fra det skønne Legoland. Den perfekte 
tur til familien med børn. Oplev Lego-
land og overnat på hotellet i Fredericia, 
med mulighed for adgang til badeland 
og bowling kun 50 meter fra hotellet.

Læs mere på www.hotel-fredericia.dk 
Vi har også mange gode aktiviteter  
for hele familien nær hotellet.

Gælder i hele 2018 

ALL IN ONE  
GOLFOPHOLD
Golfophold i gåfstand fra Fredericia 
golfbane. Du får: 2 overnatninger i 
dobbeltværelse inkl. morgenbuffet, 1 x 
2-retters middag, samt gratis billetter 
til bowling og badeland, hvis plads. Inkl. 
3 x greenfee (TRY3GOLF - alle 3 baner).

Pr. person DKK 1.495,-
Enkeltværelsestillæg DKK 400,- 

(samlet for begge nætter)

Gælder hele 2018

WEEKENDOPHOLD 
I FREDERICIA
Et hyggeligt ophold i Fredericia med 
massere af muligheder for afslapning og 
sjove aktiviteter. Ankomst lørdag til kaffe 
og kage, 3-retters menu eller buffet, 
overatning i dobbeltværelse inkl. stor 
lækker morgenbuffet, gratis bowling og 
badeland 50 m. fra hotellet.

Pr. person DKK 745,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

GRATIS 
Bowling og 
badeland

Jul og nytår i 2018

JULEFROKOST OG 
NYTÅRSAFTEN
Hold øje med vores hjemmeside, hvor 
vi allerede lige før sommerferien, står 
klar med tilbud på julefrokost- og 
nytårspakker.

Familieferie for 
store og små i 

Fredericia

Vidste du, at 
BW Plus Hotel 

Fredericia har gode 
familieværelser?

 
Sjove aktiviteter lige 
ved siden af hotellet 

eller i nærheden. 

Gratis adgang til 
Subtropisk bade-
land, bowling og 

fitness.  

Børnemenu i 
restauranten. 

Be Happy Pass 
med fordele og 

gode rabatter på 
aktiviteter.



Gælder i hele 2018

WEEKENDOPHOLD 
PÅ SYDFYN
Forkæl dig selv og dine kære med 
et hyggeligt weekendophold. Du får: 
kaffe/the og kage, 3-retters menu, 
overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
lækker morgenmadsbuffet.

Pr. person DKK 885,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat.

Uge 25 til og med uge 33 2018

SOMMEROPHOLD 
I DET SYDFYNSKE
5 dage – med 4 attraktioner. 4 nætter i 
dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet. 
To aftener serveres sommerbuffet 
eller 2-retters menu. Fri adgang til 4 
spændende attraktioner.

Pr. person DKK 2.345,-
Enkeltværelsestillæg DKK 800,-

Barn under 12 år DKK 1.200,-

Den 18. maj 2018 

COMEDY FESTIVAL
Comedy Festival 2018 prænsenterer 
for 5. år i træk de bedste danske 
stand-up komikere – en ren comedy-
fest på Høje Bøge Stadion i Svendborg. 
Du får: Lækker middag i teltet, billet til 
showet, 5 drinkskuponer, overnatning i 
dobbeltværelse inkl. morgenbuffet.

Pr. person DKK 995,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Den 22. - 24. juni 2018 

KULINARISK 
SYDFYN 2018
Nordens største fødevaremarked  
afholdes hvert år i Svendborg. Kom og 
oplev en verden af fantastiske råvarer 
og den sydfynske stemning. Inkl. billet, 
overnatning i lækkert dobbeltværelse 
og stor sydfynskinspireret  
morgenbuffet.

Pr. dobbeltværelse DKK 925,-
Enkeltværelse pr. persom DKK 825,-

Den 23. marts - 2. april 2018 

PÅSKEOPHOLD
- 3 DAGE
Tag til Sydfyn i Påsken og oplev 
idylliske Ærø og Valdemars Slot. Du får: 
Kaffe/the og kage, billet til Ærø Færgen 
og adgang til Valdemars Slot, 3-retters 
middag, 2 x overnatning i dobbelt- 
værelse inkl. morgenbuffet.

Pr. person DKK 1.185,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-. pr. nat.

Børn under 12 år DKK 420,- pr. nat.

Den 19. maj 2018

KONCERTOPHOLD 
HØJE BØGE
Høje Bøge Open Air 2018 præsenter i år 
CHRISTOPHER, DANSER MED DRENGE, 
SØMÆNDENDE, KONGSTED og DIE HER-
REN på Høje Bøge Stadion i Svendborg. I 
forbindelse med Høje Bøge tilbyder Hotel 
Svendborg overnatning i dobbeltværelse  
inkl. billet og stor morgenbuffet.

Pr. person DKK 595,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Den 24. marts 2018 

KONCERTOPHOLD 
PINK FLOYD PROJECT
Oplev Pink Floyd Project i Svendborg 
inkl. 2-retters menu i vores dejlige 
Restaurant Krinsen, overnatning i 
dobbeltværelse og stor lækker  
morgenbuffet.

Pr. person DKK 795,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Den 29. maj - 25. august 2018 

ROTTEFÆLDEN 
I SVENDBORG
Oplev Danmarks ældste og smukkest 
beliggende sommerrevy i Svendborg. 
Du får: overnatning i lækkert  
dobbeltværelse tæt på Rottefælden 
efter aftenens show inkl. stor sydfynsk- 
inspireret morgenbuffet.

Pr. person DKK 450,-
Enkeltværelsestillæg DKK 800,- pr. nat.

Book dit ophold på telefon +45 62 21 17 00 eller via email på booking@hotel-svendborg.dk

Den 2. - 4. august 2018 

SKARØ FESTIVAL
OPHOLD
Oplev den populære Skarø Festival med  
kærlighed og god musik i fokus. Du får: 
éndagsbillet til festivalen, overnatning 
i dobbeltværelse inkl. stor lækker 
sydfynskinspireret morgenbuffet. Prisen 
er ekskl. færgebillet (en halv times 
færgesejlads fra Svendborg).

Pr. person DKK 650,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Gælder 2018, dog ikke 18/6-18/8 2018 

MINIFERIE 
I SVENDBORG
Oplev flere af den sydfynske perles 
seværdigheder som Fattiggården, 
Naturama, Valdemars Slot, Egeskov 
Slot m.m. Du får 2- og 4-retters menu, 
2 x overnatning i dobbeltværelse inkl. 
stor morgenbuffet. Børn under 12 år 
DKK 770,-.

Pr. person DKK 1.445,-
Enkeltværelse pr. person DKK 200,- pr. nat.

Den 21. - 28. juli 2018 

LANGELANDS 
FESTIVAL OPHOLD
Tag til Langelandsfestival og overnat 
i lækkert dobbeltværelse på 4-st-
jernet hotel. Opholdet er inkl. stor 
morgenbuffet, bustransport tur/retur, 
éndagsarmbånd til festivalen og gratis 
parkering ved hotellet.

Pr. person DKK 1.100,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Den 9. - 13. maj 2018

BYFERIE PÅ KRISTI 
HIMMELFART 3 DAGE
Oplev idylliske Ærø, Valdemars Slot og 
de lokale producenter i Krist Himmelfart 
ferien. Du får: Kaffe/the og kage, billet 
til Ærø Færgen og adgang til Valdemars 
Slot, 3-retters middag, 2 x overnatning 
i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet.

Pr. person DKK 1.185,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-. pr. nat.

Børn under 12 år DKK 420,- pr. nat.

Jul og nytår 2018

JULEFROKOST OG 
NYTÅRSAFTEN
Hold øje med vores hjemmeside, hvor 
vi allerede lige før sommerferien, står 
klar med tilbud på julefrokost- og 
nytårspakker.

EVENTS PÅ 

Den 2. marts 2018 

KONCERTOPHOLD 
BURHAN G AKUSTISK 
Oplev Burhan G akustisk i Svendborg 
inkl. 2-retters menu i vores dejlige 
Restaurant Krinsen, overnatning i 
dobbeltværelse og stor lækker  
morgenmadsbuffet.

Pr. person DKK 795,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat.

Den 10. - 24. februar 2018 

VINTERFERIE MED 
HØJREBSBUFFET
Helstegt oksehøjreb – spis hvad du 
kan! Lækker højrebsbuffet inkl. over-
natning i dobbeltværelse med Fyns  
største morgenbuffet. Læg også et 
besøg forbi Svendborg Street Food 
og byens mange seværdigheder.

Pr. person DKK 495,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 300,- pr. nat.

VI GENTAGER 
SUCCESEN

VI TILPASSER 
OS DIG OG 
DIT MØDE

Sjove aktiviteter 
og sydfynske  
oplevelser på 

jeres mødedag:

- Sejltur på 
Svendborg Sund 

- Middag på slottet  

- Sydfynsk  
morgenbord 

- Lokaler tilpasset 
dit behov

o.m.a.

Bestil på telefon +45 62 21 17 00  
eller via email på booking@hotel-svendborg.dk

Gælder hele 2018

GOLFOPHOLD 
PÅ SYDFYN
Danmarks hyggeligste handelsby 2016 
byder på fantasiske golfbaner og er en 
fantastisk by med kultur og liv. Du får 
2 overnatninger i dobbeltværelse inkl. 
morgenbuffet, 1 x 3-retters middag, 
samt 2 dages fri greenfee.

Pr. person DKK 1.595,-
Enkeltværelsestillæg kr. 400,- for begge nætter.

Den 1., 3., 4. aug. og den 7., 8. aug. 
samt den 10. og 11. august 2018

OPERAOPHOLD 
”TOSCA”
Nu kan du endelig se frem til opførel- 
sen af Giacomo Puccinis slotsopera 
“Tosca”. Du får: 3-retters menu, billet 
til forestillingen “Tosca” (B-sektionen), 
overnatning i dobbeltværelse og stor 
Sydfynsk morgenbuffet. 

Pr. person DKK 1.095,-
Enkeltværelsestillæg DKK 300,- pr. nat.

Se flere ophold- og ferietilbud på www.hotel-svendborg.dk 
Følg med og få de gode tilbud på mail. Tilmeld dig på hjemmesiden.


