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

Den 13. - 21. oktober 2017 (uge 42) 

EFTERÅRSFERIE
FOR HELE FAMILIEN
Hold efterårsferie i Fredericia med mas-
ser af aktiviteter for hele familien. Du får: 
GRATIS adgang til badeland, bowling og 
fitness kun 50 m. fra hotellet, 2-retters 
middag og overnatning i dobbelt- 
værelse inkl. morgenmad. Læs mere om 
sjove nærtliggende aktiviteter på www.
hotel-fredericia.dk

2 pers. i db. værelse DKK 895,- 
DKK 750,- for 1 person i stand.vær.

April 2018 - se datoer på hjemmesiden

MUSICALOPHOLD 
PRINSEN AF EGYPTEN
Oplev den inspirerende forestilling, 
THE PRINCE OF EGYPT, der handler 
om Moses og hans bror Ramses, der 
blev Farao af Egypten, og om et folk, 
der ændrede dem begge for altid. Du 
får: 2-retters menu, billet til ”Prinsen af 
Egypten” på Fredericia Teater, Overnat-
ning i dobbeltværelse inkl. stor lækker 
morgenmadsbuffet.

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

Den 9. september 2017 kl. 18.00 

ELEVERNE 
OVERTAGER
Til Elevaften 2017, overtager vores 
dygtige elever restauranten og giver 
gæsterne en fantastisk aften! Eleverne 
serverer en udsøgt 6-retters menu med 
tilhørende vinmenu. Overskuddet går til 
en inspirationstur for eleverne, så de får 
bygget mere på deres uddannelse og 
kreativitet.

Pr. kuvert DKK 595,- 
Prisen er inkl. vinmenu til 1 kuvert

Den 6. oktober 2017 kl. 18.30 

DEN POPULÆRE 
VILDTAFTEN
Deltag i vores populære Vildtaften, 
hvor vi byder på en fantastisk buffet. 
Tilkøb tilpasset vinmenu til DKK 345,- 
pr. kuvert. Vi glæder os til at byde jer 
velkommen. Bestil bord på telefon  
+45 75 91 00 00.

Pr. kuvert DKK 445,- 
ekskl. vinmenu pr. person DKK 345,- 

Vildtbuffet inkl. overnatning DKK 895,-

Den 10. november 2017 kl. 18.30 

MORTENS AFTEN 
I FREDERICIA
Nyd en lækker Mortens Aften menu i vores 
hyggelige restaurant med atomosfære, 
udsigt til søen og professionel betjening. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen. Se 
menuen på www.hotel-fredericia.dk.

2-retters menu pr. kuvert DKK 225,-
3-retters menu pr. kuvert DKK 275,-
Bestil bord på telefon +45 7591 0000

Gældende hele 2017

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. 

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

TILBUD

SE FLERE OPHOLD- OG FERIETILBUD PÅ 
WWW.HOTEL-FREDERICIA.DK 

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 2. HALVÅR 2017

29.-30. sep., 6.-7., 13.-14., 20.-21., 
27.-28. okt. og 3.-4. nov. 2017

HORRORNIGHTS
En aften med den mest hårrejsende 
oplevelse du kan forestille dig! Check in 
kl. 14.00 på BW Plus Hotel Svendborg. 
2-retters middag i Restaurant Krinsen, 
billet til HorrorNights på Valdemars Slot, 
overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
lækker morgenmadsbuffet.

Pr. person DKK 825,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

MUSICALOPHOLD MED SEEBACH
Så kom den endelig! Fortællingen om far og søn inden for dansk pop-musik. En kæmpe  
musical for HELE familien. Seebach musicalen tager os tilbage til 60’ernes prigtråd og  
videre til Melodi Grand Prix-vindere og at være på toppen af nutidens hitlister. 

Du får: 
- Dejlig 2-retters teatermenu i vores restaurant, sammensat af kokken 

- Billet til Seebach Musical 2017 

- Rejemad efter forestillingen på hotellet 

- Overnatning i dobbeltværelse 

- Stor lækker morgenmadsbuffet

Oktober og november 2017 - se datoer på www.hotel-fredericia.dk

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

Hotellets gæster har gratis adgang til tropisk badeland, bowling og fitness.

URPREMIERE
Fredericia Teater

29. september 2017
Det Kongelige Teater 

GAMLE SCENE 
fra 22. juni 2018

Hele Danmarks nye musical om   Tommy og Rasmus

præsenterer

FAMILIENS HISTORIE FORTALT  
GENNEM ALLE DE STORE HITS

seebachmusical.dk

NYHED

Se datoer på www.hotel-fredericia.dk

WELLNESS
OPHOLD
Forkæl dig selv og veninderne med et 
lækkert wellness-ophold i Fredericia, 
tæt på midtby med shopping og andre 
gode aktiviteter. Du får: Wellness be-
handling, 2-retters middag, overnatning 
i dobbeltværelse inkl. morgenmad og 
gratis adgang til svømmehal/badeland. 
Læs mere på www.hotel-fredericia.dk 

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

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

Hotelophold med et besøg i Legoland
- kun 48 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 25 meter fra hotellet.

Se priser på www.hotel-fredericia.dk 
Vi har mange flere gode aktiviteter  
for hele familien nær hotellet

Gælder hele 2017

NYTÅRSMENU
UD AF HUSET 2017
Overrask dine gæster med en vel-
smagende nytårsmenu, spar tiden og 
brug den på dine gæster i stedet. Du 
får: 6-retters menu inkl. kransekage. 
Nytårsmenuen er pakket, nem at varme 
og anrette for dig. Bestil senest den 28. 
december på www.hotel-fredericia.dk.

Pr. kuvert DKK 445,- 
Minimum 2 kuverter

Gælder hele 2017

LÆKKERT 
WEEKENDOPHOLD
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 25 m. fra hotellet.

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

GRATIS 
Bowling og 
badeland

GRATIS 
Bowling og 
badeland

Den 31. december 2017 kl. 14.00

NYTÅRSAFTEN
FEST I FREDERICIA
Vi skaber rammerne om en stemnings-
fuld nytårsaften! Du får: Ankomst kl. 
14.00 m/stort kaffe/te- og kagebord, 
m/velkomstdrink og dronningens 
nytårstale, 5-retters menu, kaffe/
the med cognac el. likør, FRI BAR, 
champagne, kransekage og fyrværkeri 
kl. 24.00, dans til liveband, natmad og 
overnatning i lækkert dobbeltværelse 
inkl. stor brunchbuffet.

 Pr. person i DKK 2.295,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

JULEFROKOST 
2017

Book årets julefrokost på 
BW Plus Hotel  

Fredericia allerede nu, før 
det er for sent! 

DATOER 2017:

24. og 25. nov. 
1. og 2. dec. 
8. og 9. dec. 

 
Julepakke inkl. overnat-
ning, stor julebuffet, FRI 

BAR, kaffe, musik og dans, 
samt natmad.

Pr. person i db. værelse DKK 
995,-

Enkeltværelsestillæg DKK 
200,-

Er du privat eller firma, 
så har vi et pakketilbud til 
dig. Se alle vores priser og 

pakketilbud på

www.hotel-fredericia.dk

BOOK NU

Den 13. - 21. oktober 2017 (uge 42) 

EFTERÅRSFERIE 
OPHOLD
Nyd efterårsferien i det sydfynske med 
fantastiske aktiviteter, helstegt okse- 
højrebsbuffet og overnatning i centrum 
af Svendborg. Du får: Højrebsbuffet 
- Spis hvad du kan!, overnatning i 
dobbeltværelse inkl. sydfynsk-inspireret 
morgenmadsbuffet.

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



Den 10. december 2017 kl. 16.00 

JULEKONCERT 
STIG ROSSEN
Årets julekoncert i Svendborg Idræts-
center - en stor succes hvert år! Du 
får: billet til Stig Rossens Julekoncert, 
overnatning i lækkert dobbeltværelse 
og stor sydfynsk-inspireret morgen-
madsbuffet.

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

Den 17. november 2017 kl. 20.00

KONCERTOPHOLD 
BIRTHE KJÆR
Vores allesammens Birthe Kjær giver til 
november koncert i Borgerforeningen 
Svendborg. Du får: 2-retters menu i 
Restaurant Krinsen, entrébillet til koncert, 
overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
morgenmadsbuffet. 

Pr. person DKK 895,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

SE FLERE OPHOLD- OG FERIETILBUD PÅ 
WWW.HOTEL-SVENDBORG.DK 

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

Den 23. september 2017 kl. 19.00

KONCERTOPHOLD 
SEBASTIAN
Sebastian kommer til Svendborg og 
giver koncert i Borgerforeningen. Du 
får: Billet til koncert med Sebastian, 
lækker 2-retters menu i Restaurant 
Krinsen, overnatning i dobbeltværelse 
og stor sydfynsk-inspireret morgen-
madsbuffet.

Pr. person DKK 895,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

Den 11. november 2017 kl. 20.30 

KONCERTOPHOLD  
BIG FAT SNAKE
Oplev den danske musikgruppe, Big 
Fat Snake, som kan sætte gang i 
enhver fest. Du får: 2-retters middag 
i Restaurant Krinsen, billet til Big Fat 
Snake koncert, overnatning i dobbelt-
værelse inkl. stor morgenbuffet.

Pr. person DKK 895,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

EVENTS PÅ 

Gælder hele år 2017 

WEEKENDOPHOLD
PÅ SYDFYN
Tag på weekendophold og byferie i 
”Danmarks hyggeligste handelsby 
2016”. Vælg mellem 1 eller 2 overnat-
ninger. Ved 1 overnatning får du: Kaffe/
the/kage, 3-retters menu i Restaurant 
Krinsen, overnatning i dobbeltværelse 
inkl. stor morgenmadsbuffet.

Pr. person DKK 850,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

MØDE OG KONFERENCE
Bestil på telefon +45 62 21 17 00  

eller via email på booking@hotel-svendborg.dk

JULEFROKOST FIRMA OG PRIVAT
Book årets firmajulefrokost eller privat julefrokost 2017 på Best Western Plus  
Hotel Svendborg og få en uforglemmelig aften! Vi sørger for det hele. 

Julefrokost inkl. overnatning 
- Julefrokost buffet · FRI BAR (øl, vand, vin) 

- Kaffe 

- Musik og dans til liveband 

- Natmad 

- Overnatning i dobbeltværelse 

- Stor lækker morgenmadsbuffet

Fantastiske muligheder inden for 
møde, kursus og konference på  
Sydfyn og i Trekantsområdet.

Den 24. og 25. nov., 1. og 2. dec. og 8. og 9. dec. 2017

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

Se alle vores pakketilbud på www.hotel-svendborg.dk

BOOK NU

Fylder du rundt eller skal du giftes?

HOLD FEST OG 
RECEPTION
Best Western Plus Hotel Svendborg er 
kendt for dets mange selskabs- 
arrangementer og fester, lige fra mindre 
forretningsmiddage og selskaber til store 
firmafester, bryllupper, konfirmationer og 
jubilæer. Vi sammensætter festen efter 
dine behov og ønsker.

 Ønsker du et tilbud på din fest? 
Læs mere på www.hotel-svendborg.dk

Den 31. december 2017 kl. 14.00

NYTÅRSAFTEN
Hold nytårsaften på hotel med venner og 
familie. Du får: Ankomst kl. 14.00 m/stort 
kaffe/te- og kagebord, m/velkomstdrink 
og dronningens nytårstale, 5-retters 
menu, kaffe/the med cognac el. likør, FRI 
BAR, champagne, kransekage og fyrvær-
keri kl. 24.00, dans til liveband, natmad 
og overnatning i lækkert dobbeltværelse 
inkl. stor brunchbuffet.

 Pr. person DKK 2.295,- 
Enkeltværelsestillæg DKK 200,- pr. nat

Den 31. december 2017 

NYTÅRSMENU
UD AF HUSET 2017
Overrask dine gæster til nytår med en 
uforglemmelig nytårsmenu. Du får: 
6-retters menu inkl. kransekage. Der 
medfølger vejledning og menukort. 
Tilkøb natmad til 10 pers. DKK 350,-. 
Bestil senest den 28. december på 
www.hotel-svendborg.dk.

Pr. kuvert DKK 445,- 
Minimum 2 kuverter

TILKØB
natmad for
kun 350,-

Uge 42 - dog ikke søndag

HØJREBSBUFFET
- SPIS HVAD DU KAN!
Kig ind forbi Restaurant Krinsen 
mandag til lørsdag i efterårsferien. 
Vi serverer vores populære oksehøj-
rebsbuffet med 2 slags kartofler, stort 
spændende salatbord, hjemmelavet 
sauce béarnaise, ærter francaise og 
tilhørende brød og smør.

 Pr. kuvert DKK 248,- 
Bestil bord på +45 6217 6203

VI GENTAGER 
SUCCESEN

DAGSMØDER  //  UDDANNELSESFORLØB  //  KURSER  //  SEMINAR  //  ADELINGSMØDE

BW Plus Hotel Svendborg
Best Western Plus Hotel Svendborg har fantastiske 
muligheder inden for facilitering af møde, kursus 
og konference. Med 15 fleksible mødelokaler, alt i 
AV-udstyr og loftmonterede VGA projektorer i samtlige 
mødelokaler, giver vi vores konferencegæster et godt 
og professionelt grundlag for at afvikle arrangementer 
– store som små. Hotellets personale hjælper gerne 
med planlægning, og giver gode råd og tips til sjove 
aktiviteter tilpasset dig og dine gæster.

BW Plus Hotel Fredericia
Skal du afholde møde og konference centralt i 
Danmark, er Best Western Plus Hotel Fredericia det 
rette valg. Vores beliggenhed i Trekantsområdet gør 
det let at komme til fra alle landsdele i Danmark, og 
vi planlægger og sørger for, at alt fungerer til punkt og 
prikke. Vi har lokaler med pladser op til 250 personer, 
alt i AV-udstyr, og yderst professionelle medarbejdere, 
som du altid har lige ved hånden. Ønsker du hjælp med 
planlægning og sjove aktiviteter under dit arrangement, 
hjælper vi med gode forslag, der passer til jeres forløb 
og koncept.

· Centralt i Danmark – Trekantsområdet

· Fleksible lokaler og teknisk udstyr

· Op til 250 personer

· Fantastisk køkken

· Naturskønne omgivelser

· Kursus- og konferencedøgn

· Dagsmøder

· Serviceorienteret personale

· 15 fleksible mødelokaler

· Plads op til 300 personer

· Alt i AV-udstyr

· Fantastisk køkken i Restaurant Krinsen

· Central beliggenhed i centrum af Svendborg

· Tæt på offentlig transport og motorvej

· Gode aktiviteter

· Gratis parkering og p-kælder

· Serviceminded og rådgivende personale


