Hele Danmarks mødested

“Respekt, transparens og mangfoldighed er det fundament,
vi bygger vores servicekultur på.
Vi vil favne alle – og gøre vores yderste for, at mødet
med Nyborg Strand bliver mindeværdigt,
og et sted man vender tilbage til”

Direktør

Velkommen til
Nyborg Strand
At modtage en gæst forpligter.
Hos Nyborg Strand stræber vi altid
efter at være noget for dig. Vi bygger hele vores eksistens på åbenhed,
mangfoldighed og respekt for alle
vores gæster og deres ønsker.
Og når vi kalder os ”Hele Danmarks
mødested”, så er det fordi, vi vil være
det. Mangfoldigheden ligger dybt i vores
rødder, som går tilbage til 1899. Her blev
Nyborg Strand opført som badehotel.
En perle, der skulle tiltrække gæster fra
hele landet. Få år senere blev hotellet fast
mødested for en stor del af landets kristne menigheder. Her blev traditionen for
de berømte årlige Nyborgmøder grundlagt – en tradition, der stadig lever.
Gennem årene er der sket meget, og den
omskiftelige tilværelse har plantet åbenhed, tolerance og vilje til forandring som
en del af vores arv. En arv vi bygger videre på med vores gæsters og fremtidens
muligheder og krav for øje.
Glæd dig til at blive modtaget med et
smil, respekteret og forkælet efter alle
kunstens regler … hvad enten du er her
i forbindelse med konferencer, møder,
kurser, restaurantbesøg, ferie, fester eller
weekendophold.

Fra strand til hotel
De lokale ideer går tilbage til
1894. Her præsenterede et lokalt
konsortium planer for at opføre et
badehotel på stranden i Nyborg.
Luftkastellerne tog form, og i
maj 1899 åbnede Nyborgs nye
Badehotel. Grunden var lagt til et
omskifteligt hoteleventyr, som i
dag er et af landets førende
hotel- og konferencecentre:
Nyborg Strand. På trods af den
storslåede beliggenhed blev
starten svær, og de første år gik
bølgerne højt med en række skiftende ejere og forpagtere.

1913
I 1913 kom der for første gang lidt ro på hotellets hverdag.
Nyborgmøderne – som samlede periodens mange forskellige
kristne opfattelser – købte hotellet. Først som fast årligt mødested, senere som et egentligt missionshotel. Den åbenhed og
respekt for mangfoldighed, som var og er Nyborgmødernes
fundament, er stadig en del af Nyborg Strand. Den centrale beliggenhed i Danmark blev et stadig større aktiv i tiden op til anden
verdenskrig – men den økonomiske krise i 30’erne satte sit præg
på hotellets økonomi, som var meget anstrengt..

2. verdenskrig
Da tyskerne besatte Danmark, fik forsvaret lov til at
beholde deres våben og opholde sig øst for Lillebælt.
En aftale mellem hotellet og det danske Krigsministerium
sikrede en del af de husvilde jyske soldater ophold på Nyborg
Strand fra krigens start. Men i 1943 stormede tyske tropper
hotellet og overtog bygningerne. Da krigen sluttede var hotellet fuldstændig raseret, og en omfattende genopbygning var
nødvendig.

1948

1998

Efter krigen tog det tid at
skaffe den nødvendige kapital til opbygningen. Men en
beslutsom bestyrelse med gode
forretningsmæssige forbindelser
fik skaffet penge, lagt planer
– og i maj 1948 stod der atter
et nyt, meget flot og moderne hotel på den eftertragtede
strandgrund. Trods stram økonomi klarede hotellet sig stadig
bedre. Godt ry og forsigtighed
krydret med fremsynede investeringer bragte hotellet godt gennem årene indtil 70’erne.

Hotellet har udvidet utallige
gange i årenes løb – bl.a. i
april 1998, hvor et splinternyt
auditorium med plads til 200
personer og alt tænkeligt
udstyr blev indviet.

1972-2000
60’erne gav grund til optimisme. Og i 1972 forelagde hotellets nye
direktør store visioner for bestyrelsen, som også talte flere nye ansigter.
Gennem tre store byggeetaper, som strakte sig helt frem til 1979, ændrede hotellet fuldstændig karakter. Møder og konferencer blev en vigtig
del af hotellets eksistens. Selv om rammerne var nye, var man samtidig
meget bevidste om, at den stemning, som personalet havde opbygget,
skulle fastholdes. 80’ernes krise klarede hotellet sig også igennem – oven
i købet med yderligere ombygninger og udvidelser. I 1987 blev der f.eks.
indviet 5.550 m2 nybyggeri til i alt 43 millioner kroner.

Nyt mødecenter
I rækken af moderniseringer og
nybyggeri står det flotte, topmoderne mødecenter fra marts
2007 som en af perlerne.
2775 m2 med ny flot hovedindgang. I dag er hotellets
kapacitet til konferencer i international klasse: Auditorium,
udstillingsmuligheder, møderum
og meget, meget mere – dertil kommer 426 veludstyrede
værelser med 750 senge – og
en opmærksom service venter
dig, hvad enten du er kongresdeltager, eller du er her for at
slappe af og nyde livet.

Fremtiden ligger lige for
Nyborg Strand går ikke i stå: Frem
til 2025 bliver der investeret i at
sikre Nyborg Strand pladsen som
Danmarks førende hotel- og konferencecenter med mere end 275.000
gæster om året.

Det nye millennium
Udvidelserne og moderniseringerne er fortsat siden
årtusindskiftet. Nye værelser. Nye bygninger og
fløje, nyt mødecenter, nye konferencelokaler … for
blot at nævne nogle få af de mange investeringer
og tiltag. Gennem de seneste årtier er der arbejdet
målrettet og fremsynet: Nyborg Strands faciliteter
og kapacitet tilbyder i dag en international hotelog konferencestandard, som kan rumme alt lige fra
kæmpestore kongresser, udstillinger, møder og kurser til afslappende ferie- og weekendophold, fester
og spiseoplevelser. Men det stopper ikke her.
Der er allerede klare planer for de næste år …

Projekter til 160 millioner kroner lover
både kunder og medarbejdere en endnu
bedre oplevelse. Et 500 m2 stort Fit &
Relax-område. Ny vareindlevering, ny personaleomklædning, medarbejderkantine
og et nyt værksted hjælper med til, at
gæster altid bliver mødt af glade og tilfredse medarbejdere.
Gastronomien bliver løftet med et
1.100 m2 stort produktionskøkken.
Og mere er på vej. Et nyt loungeområde
… og over lobbybaren kommer et topmoderne mødecenter med tre lyse konferencelokaler, toiletter og garderobe, grupperum samt pause- og udstillingsområde.
Servicen får ekstra opmærksomhed med
projekt ”Prikken over i’et”. Her uddanner vi både ledere, medarbejdere og
et ambassadørkorps for at sikre, at alle
handler ud fra det fælles værdigrundlag:
Transparens, mangfoldighed, rummelighed, ansvarlighed og respekt.

Kunsten at leve
Et hotel- og konferencecenter byder
på både udvikling, oplevelser og nye
impulser. Vigtige brikker i livets puslespil. Vores værdier, som er kendetegnet ved ord som åbenhed, respekt
for mangfoldighed, rummelighed og
nysgerrighed, afspejles ikke blot i vores
møde med gæsterne; vores bygninger
og værelser er smykket med kunst, som
netop bygger disse værdier.
Nyborg Strand er ejet af en fond, og da det
nye multihus blev indviet i 2007, fik kunsten
en særlig plads i vores virksomhed: Nyborg
Strand fik sin egen kunstfond – og den færøske kunstner Tróndur Patursson fik til opgave at udsmykke de indre rum i mødehuset
og skabe skulpturen foran bygningen.
Flere andre kunstneres værker er nu med til
at fryde og udfordre os og vores gæster i
det daglige: Da den nyeste værelsesfløj blev
færdig i juni 2010, engagerede kunstfonden den slovakiske kunstner, Viera Collaro,
til at stå for udsmykningen. Hun er især
kendt for sine spændende udsmykninger
med lys.
Kunstneren Poul Anker Bech har æren
for de tre årstidsbilleder i Vandrehallen.
Tankevækkende og festlige billeder, som
trives storslået i det elegante og lette
lysindfald.

De 56 værelser i fløjen ”Skoven” er
originale litografier, skabt af grafikeren
Henrik Have. Motiverne kredser om
temaet ”Gilgamesh”; et babylonisk
helteepos, som regnes for verdenslitteraturens første hovedværk. Værkerne
blev ferniseret og tilegnet Per Nørgård
i forbindelse med uropførelsen af hans
7. symfoni i DR-byens nye koncertsal.
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