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VinterferieFiskeaften

Heartland
- kunst, musik og smagsoplevelser

- smag på alt godt fra havet - i Fredericia eller Svendborg

Vi tager forbehold for ændringer, aflysninger og eventuelle trykfejl. 

Weekendophold
Gælder hele 2019

Få et hyggeligt ophold i Fredericia med 
masser af muligheder for afslapning, 
lækker forplejning og sjove aktiviteter. 
Der er også fri adgang til badeland og 
svømmehal, blot 50 meter fra hotellet. 
  

Pris pr. person i db. vær. fra kr. 745,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Højrebsbuffet
Den 15. marts 2019 fra kl. 17.30

Tag dine venner eller familie med og 
nyd den velsmagende højrebsbuffet. 
Samme aften spiller TV2 koncert, blot 
50 meter fra hotellet. Har du allerede 
billet? Så kombiner aftenen med en 
lækker buffet.  

Pris pr. kuvert kr. 258,-
Kontakt os for booking af overnatning

Bridgewalking ophold
Gælder hele 2019

Tag med på ”BridgeWalk” i 60 meters
højde og få en enestående oplevelse.  
Du får: 2-retters menu, Bridgewalking,  
adgang til fitness og badeland,  
1 overnatning i dobbeltværelse  
og stor morgenbuffet.

Pris pr. person i db. vær. kr. 845,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Wellness og velvære
Den 20. april og den 8. juni 2019

Nyd en afslappende dag, og kombiner 
eventuelt din wellness-dag med en 
middag på vores restaurant. Du får: 
Wellness ophold og 1 overnatning 
i dobbeltværelse inkl. stor lækker 
morgenbuffet. 

Pris pr. person i db. vær. kr. 1.495,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Golfophold - All in one
Gælder hele 2019

Golfophold i gåfstand fra Fredericia
Golf Club. Du får: 2 overnatninger i
db. vær. inkl. morgenbuffet, 1 x 2-retters 
middag, samt gratis billetter til svøm-
me- og badeland. Inkl. 3 x greenfee 
(TRY3GOLF - alle 3 baner).
 

Pris pr. person i db. vær. kr. 1.495,- 
Enkeltværelsestillæg 400,-

Kom
m

ende events i Fredericia

Fiskeaftener
Den 8. og 9. marts 2019 kl. 18.30

Kom til en udsøgt aften, hvor du 
kan smage på havets goder og nyde 
forskellige vine til. 

Pris pr. kuvert kr. 445,- 
Tilkøb vinbuffet + kr. 445,- 

Bestil 1 overnatning inkl. morgenbuffet. 
Pris pr. person i db. vær. kr. 825,- 
inkl. fiskeaften
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Book dit ophold på BW Plus Hotel Fredericia på telefon +45 7591 0000 eller mail info@hotel-fredericia.dk

Påskefrokost
Den 18. april 2019 kl. 12.00

Tag på Hotel Fredericias restaurant 
og få en lækker påskefrokost, med alt 
hvad hjertet kan begære. Du vil sidde 
i en hyggelig atmosfære, og med en 
god udsigt til det smukke forårsvejr. 
Pris pr. kuvert kr. 275,-
Børn under 12 år kr. 135,-
Bestil overnatning inkl. morgenbuffet. 
Pris for 2 pers. i db. vær. kr. 600,- pr. nat 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Gin og tapasaften
Den 2. februar 2019 kl. 18.00

Kom til en lækker aften, hvor din smagsløg bliver 
forkælet. Smag på forskellige gins og få serveret en 
udsøgt tapasmenu med forskellige typer gin. 

Pris pr. person kr. 675,- 

Ønsker du at overnatte?  
Pris for 2 personer i db. vær. inkl. stor morgenbuffet i 
hotellets restaurant kr. 600,- 
Enkeltværelsestillæg inkl. stor morgenbuffet kr. 200,- pr. nat

Vinterferieophold
Den 9. - 24. februar 2019

Hold din vinterferie i Fredericia. Tag din familie med og 
få gode oplevelser blot 50 meter fra hotellet.  
 
Du får: Gratis adgang til fitness, 1x gratis adgang til 
svømme- og badeland pr. gæst, 1 overnatning i  
familieværelse og stor lækker morgenmadsbuffet.

Pris for 2 voksne og 1 barn kr. 895,- pr. nat 
Pris for 2 voksne og 2 børn kr. 1.095,- pr. nat

Bilmesse og Brugtmarked
Den 6. - 7. april 2019

Skal du opleve bilmessen i Messe C? 
Så nyd en lækker middag eller den 
store kalve-aften i hotellets  
restaurant, lige over for Messe C. 

 
Pris pr. kuvert kr. 230,-
m. desserttallerken + kr. 90,-

Se alle ophold og tilbud på 
www.hotel-fredericia.dk

For hele
familien

Tarzan Musical
Den 2. - 13. januar 2019 

Glæd dig til en unik historie, som både 
voksne og børn vil nyde. Oplev mu-
sicalen, Tarzan på Fredericia Teater. 
Du får: 2-retters teatermenu, billet til 
musicalen, 1 overnatning i dobbelt- 
værelse inkl. stor morgenbuffet.

Pris pr. person i db. vær. kr. 995,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat
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Vi tager forbehold for ændringer, aflysninger og eventuelle trykfejl. 

Book dit ophold på BW Plus Hotel Svendborg på telefon +45 6221 1700 eller mail booking@hotel-svendborg.dk

Dodo & The Dodo’s
- Akustisk
Den 30. marts 2019 kl. 20.00

Kom med til en særlig aften, hvor 
popbandet spiller deres kendte sange. 
Du får: Koncertbillet til Kulturhusets 
Guldsal, 2-retters menu og overnatning 
i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet.
 

Pris pr. person i db. vær. kr. 895,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Jazzfestival
Den 29. - 30. juni 2019

Få en god musikalsk oplevelse til Jazz-
festival på Harders i Svendborg. Du får: 
billet til Jazzfestival, 1 overnatning i 
dobbeltværelses inkl. morgenmad. Du 
kan også tilkøbe billet til  
fødevaremarked.
Pris pr. person i db. vær. kr. 745,- 
Pris pr. person i db. vær. inkl. Kulinarisk 
Weekend begge dage kr. 845,-

3 dage på Heartland Festival
Den 30. maj - 1. juni 2019

Oplev Heartland Festival på Egeskov Slot, og vær 
blandt skønne omgivelser med kunst, musik og smags- 
oplevelser.  Overnat på Hotel Svendborg og få det 
ultimative festivalophold. 

Heartlandopholdet indeholder:
• Billet til festivalen torsdag, fredag og lørdag
• Bus tur/retur torsdag og fredag
• 2 overnatninger inkl. stor sydfynsk morgenbuffet 
Pris pr. person i db vær. Kr. 3.150,-
Enkeltværelsestillæg kr. 500,- pr. nat

Mulighed for ekstra overnatning den 1. – 2. juni 2019 
• Overnatning inkl. stor sydfynsk morgenbuffet. 
Pris for 2 personer i db. vær. kr. 870,- pr. nat 
Pris for 1 person i enkeltværelse kr. 770,- pr. nat

Påskeophold
Fra den 12. - 23. april 2019

Se foråret på smukke Sydfyn, og oplev en masse 
spændende aktiviteter. Tag ud på det Sydfynske Øhav, 
smag på de lokale varer og lade dig overraske. Hyg dig 
med dine kære i Svendborg og nyd påskedagene, og 
tag dejlige minder med dig hjem.  

3 dages aktiv ophold indeholder:  
• Færgebillet til Ærø
• Adgang til Egeskov Slot
• 2 x 2-retters menu eller buffet
• 2 overnatninger i dobbeltværelse inkl. stor  
   morgenbuffet

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 1.230,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat.

Vinterferieophold
Den 9. - 24. februar 2019

Overnat midt i Svendborg by og nyd vores berømte 
højrebsbuffet, husets rødvin, kaffe/te og vores lækre 
sydfynske morgenbuffet. Der vil også være LUX  
Secondhand marked i atriumgården den 15.-16. februar. 
 
Tilbud 1 
• 1 overnatning i dobbeltværelse  
   + overstående
Pris pr. pers. i db vær. kr. 595,- 

Tilbud 2
• 2 overnatninger i dobbeltværelse
• Dag 1: Højrebsbuffet, husets rødvin, kaffe/te 
• Stor sydfynsk morgenbuffet begge dage 

Pris pr. person i db. vær. kr. 845,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 300,- pr. nat

Miniferie i hyggelige Svendborg
Gælder hele 2019 – dog ikke fra d. 25. juni - 18. august

Tag til Svendborg og oplev den sydfynske perle, hvor 
seværdigheder som Naturama, Valdemar Slot, Egeskov 
Slot og sejlture i det Sydfynske Øhav, blot er et udpluk 
af de mange oplevelser. Prisen på miniferie er inklusiv: 

Dag 1:
• 2-retters menu eller buffet
• Overnatning
• Stor morgenbuffet
Dag 2:
• 4-retters menu
• Overnatning
• Stor morgenbuffet

Pris pr. person i db. vær. kr. 1.445,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat.
Børn under 12 år kr. 770,-. 

Heartland ophold
Den 1. - 2. juni 2019

Oplev sidste dag af Heartland festi- 
valen, og vær blandt skønne omgivelser 
med kunst, musik og lækker mad. 
Du får: Billet til festivalen lørdag, 1 
overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
sydfynsk morgenbuffet. 

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 1.430,-
Enkeltværelsestillæg kr. 300,- pr. nat

Golfophold
Gælder hele 2019

Hold din næste golfferie i Svendborg 
– Danmarks hyggeligste handelsby 
2016. Området byder på fantastiske 
golfbaner samt kultur- og byliv. Du 
får: 2 overnatninger i db. værelse, 2x 
morgenbuffet, 1x 3-retters middag 
eller buffet og 2 valgfrie greenfees.
 
Pris pr. person i db. vær. kr. 1.595,-
Enkeltværelsestillæg kr. 400,- 

Kulinarisk Weekend
Den 29. - 30. juni 2019

Bo midt i Skandinaviens største 
fødevaremarked m/ smagsprøver på 
alt inkl. entré i 2 dage. Smag bl.a. på 
de spændende og lokale delikatesser, 
og tag en bid af det sydfynske med 
dig hjem.
 
Pris pr. person i db. vær. kr. 550,- pr. nat 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Sommerophold på Sydfyn
Uge 25 til og med uge 33 i 2019

Nyd sommeren i Svendborg og på Sydfyn. Få adgang til 4 spændende attraktioner i  
området, og tag dejlige minder med dig hjem. Du får billet til: Færgebillet til Ærø, 
Egeskov slot, Færgebillet til sundfærgen Helge og Svendborg Forsorgsmuseum eller 
Valdemars Slot. 

I dit sommerophold får du: 
• 4 nætter i dobbeltværelse inkl. stor sydfynsk morgenbuffet
• 2 aftener serveres sommerbuffet eller 2-retters menu
• Fri adgang til 4 spændende attraktioner (se overstående)
Pris pr. person i db. vær. kr. 2.395,-  
Pris pr. person under 12 år kr. 995,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Langelandsfestival
Den 24. - 27. juli 2019

Hele Danmarks familiefestival vil igen stå klar med masser af fest og farver.  
Tag et ophold på Hotel Svendborg og oplev festivalen og byen. 

Opholdet inkluderer: 
• 1 dagsbillet til Langelandsfestivalen 
• Bus tur/retur
• Overnatning i dobbeltværelse inkl. stor sydfynsk morgenbuffet  
Pris pr. person i db. vær. kr. 1.015,-  
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Kom
m

ende events i Svendborg

BW Plus Hotel Svendborg er beliggende i kort gåafstand fra Kulturhus Svendborg Borgerforeningen, hvor koncerterne afholdes. 
Inden koncerten, er der rig mulighed for at spise en god middag i vores restaurant, Restaurant Krinsen.

Se alle ophold og tilbud på 
www.hotel-svendborg.dk

Møde og konference
Gælder hele 2019

Søger du et professionelt konferen-
cecenter med en unik beliggenhed?
Så tilbyder vi alt, som er nødvendigt 
for afvikling af en succesfuld konfe-
rence. Som arrangør, kan du føle dig 
tryg fra start til slut. Vi klarer al logi-
stik, forplejning og sparring omkring 
særlige aktiviteter.  

Læs mere på www.hotel-svendborg.dk

Folkeklubben
Den 23. februar 2019 kl. 20.00

Kom med til et poetisk rockbrag, når 
bandet spiller deres nye sange. Du får: 
Koncertbillet til Kulturhuset, 2-retters 
menu og overnatning i dobbeltværelse 
inkl. stor morgenbuffet.

Pris pr. person i db. vær. kr. 895,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Die Herren
Den 1. februar 2019 kl. 20.00

Oplev bandet med deres U2-BigBang, 
og få en koncertoplevelse du sent 
vil glemme. Du får: Koncertbillet til 
Kulturhuset, højrebsbuffet og over-
natning i dobbeltværelse inkl. stor 
morgenbuffet.
 

Pris pr. person i db. vær. kr. 845,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat


