Destination NYBORG
Hold jeres konference midt i Danmark
www.destinationnyborg.dk
7 hoteller
1350 senge, 95 konferencelokaler og 1540 gratis parkeringspladser
Velkommen

Nyborg har plads til alle
– og lidt til
Når du vil mødes

Destination NYBORG
NYBORG ligger lige midt i Danmark – kun en times kørsel fra
henholdsvis København og trekantsområdet – i den smukke
østfynske natur omgivet af hav og åben himmel.
Destination NYBORG består af byens 7 hoteller:
Nyborg Strand, Hotel Hesselet, Sinatur Hotel Storebælt,
Holckenhavn Slot, Hotel Villa Gulle, DI’s Konferencecenter og
Kursuscenter Knudshoved.
År efter år har hotellerne i Nyborg afholdt både meget store
og ganske små erhvervsarrangementer. Vores konferencefaciliteter spænder vidt. Fra at kunne danne rammerne om
meget store arrangementer på op til 1000 gæster til mindre
konferencer på 2-15 gæster.

Fælles for alle hotellerne er, at mødedeltagerne altid er sikret
et ophold af højeste kvalitet.
Med det unikke samarbejde Destination NYBORG, kan vi i
endnu højere grad servicere og tiltrække hele landets mange
erhvervsarrangementer og drage nytte af hinandens erfaring,
kapacitet og kompetencer.
For jer som kunder kan vi sammensætte et arrangement,
skræddersyet til jeres ønsker, og vi kan gøre det endnu mere
attraktivt for vores gæster at benytte vores mange forskellige
faciliteter.

Få mest muligt ud af os
Destination NYBORG råder tilsammen over nogle af landets
smukkeste og bedste faciliteter. Fra stilfuldt, lyst og top
moderne til klassiske, hyggelige og historiske omgivelser.
Alt dette kan I drage nytte af til jeres næste møde eller konference.

Som erhvervskunde kan I f.eks afholde jeres møde hos den
ene part og overnatte hos en af de øvrige i samarbejdet. Eller
I kan ”bryde” flere sammenhængende konferencedøgn med
mulighed for middag og andre sociale aktiviteter hos en eller
flere af de øvrige partnere.

Vi bistår selvfølgelig med planlægningen, på det niveau I ønsker
– fra overordnet planlægning ned til mindste detalje. Vi giver
jer ideer til at ”krydre” mødet med utraditionelle pauser eller
til at afholde et arrangement på forskellige lokationer, som vil
bidrage med nye indtryk.

Mulighederne er mangfoldinge. Med Destination NYBORG er
potentialet bredt, og som gæst hos os vil I altid blive præsenteret for en spændende og anderledes oplevelse.

En særlig start

Lad Nyborgs Borgmester byde velkommen

Start jeres arrangement i historiske omgivelser på Nyborg
Slot. Den røde løber fører ind til Nyborg Slot, hvor Nyborgs
Borgmester vil byde jer velkommen. Her vil I få en kort fortælling om byen og slottet – og hvilken rolle Nyborg har spillet i
Danmarkshistorien.
Der vil blive serveret lidt godt til ganen, og bagefter vil I have
mulighed for at gå rundt og opleve den fantastisk bygning på
egen hånd, inden I returnerer til et af Destination NYBORGs
konferencesteder.
En anderledes måde at starte et arrangement på.

Fælles om målet
Når du kommer til Nyborg, skal du være forberedt på at blive
”holdt i hånden” hele vejen. Vi overlader ikke noget til tilfældighederne, og vi har plads til mere, end du tror.
Det er det, der kendetegner Destination NYBORG! Vi har et fælles mål – at skabe fokus om Nyborg som Danmarks mødested
nr. 1.
Vi står for afholdelse af erhvervsarrangementer, hvor kvaliteten og professionalismen konstant er i højsæde, så gæsterne
altid går hjem med den bedste oplevelse.

Destination NYBORG er et branchesamarbejde mellem byens
7 hoteller. Et samarbejde, der på mange måder er helt unikt.
I fællesskab kan vi tilbyde at være vært for meget store erhvervsarrangementer, idet hotellerne til sammen råder over
1350 senge, 95 konferencelokaler og 1540 gratis parkeringspladser
I Nyborg er der plads til alle – og lidt til.

CASE 1 – Forskere med gå-på-mod
Konference med et twist

Vidensdeling, historie og teamwork

Nyborg Strand bliver kontaktet af en svensk medicinalvirksomhed, der skal afholde deres første årskonference i
Nyborg. Konferencen strækker sig over 3 dage med overnatning alle dage for ialt 150 forskere fra hele Europa.

Forskerne ankommer i samlet trop til Nyborg Strand, hvor
det store selskab bliver checket ind. Konferencen går
igang med det samme, og alt forløber, som det skal.
På andendagen slutter deltagerne efter frokost. Turen går
til det smukke Holckenhavn Slot, hvor selskabet deles op
i mindre grupper, der på skift får en guided tur i de histo
riske rammer og prøver kræfter med tree-climbing i de op
til 150 år gamle træer i slotsparken. Dagen afsluttes med
en udsøgt 4-retters menu i slottets smukke riddersal.

Nyborg Strand er vant til store konferencer, men er blevet
anmodet om et ønske, som hotellet ikke selv kan opfylde.
At give alle deltagerne et stykke dansk historie med hjem.
Sammen med Holckenhavn Slot sammensætter hotellet et
arrangement, der helt sikkert vil blive husket.

”Moderne teknik og bekvemmelighed, krydret med
historiske indtryk, hårdt arbejde og ren nydelse.”

NYBORG STRAND

Hele Danmarks mødested

Nyborg Strand har mere end 100 års erfaring i
at arrangere og afholde specialarrangementer,
møder og konferencer med alt fra 2 til 1000
gæster. Hotellet er både centralt og smukt
beliggende: Tyve skridt frem og du står med
fødderne i Storebælt. Drejer du i stedet til
venstre, er du på vej ind i den grønne skov.

Aktivitetsmuligheder

Vin/ølsmagning · Teambuilding/Outdoor aktiviteter ·
Mødefacilitering · Hjælp til mødeplanlægning ·
Grillaften · Stjernebar · Restaurant · Bistro ·
Billard/Airhockey · Indendørs swimmingpool/sauna
· Lån af cykler

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

36
12
1
2000
1000
200
600
70
900
1200
1200
426
750

www.nyborgstrand.dk
Tlf. 6531 3131

Hotel Hesselet

Hotel Hesselet i Nyborg er et af Danmarks
førende kvalitets- og konferencehoteller med
en unik, lys beliggenhed med vand, strand og
bøgeskov lige uden for vinduerne. De indbydende faciliteter skaber perfekte rammer for
hverdagens forretningsmøder og konferencer.

Aktivitetsmuligheder

Indendørs swimmingpool · Fitnesslokale · Udendørs tennisbane · Bordtennis · Billard · Udlejning
af cykler · Løbe- eller vandreture i skov eller ved
strand · Boblebad · Sauna

www.hotel-hesselet.dk
Tlf. 6531 3029

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

6
6
250
150
–
90
42
90
200
120
59
118

CASE 2 – Traditionen tro
For 13. gang i træk

Gode ting skal der ikke ændres på

Nogle gæster har gjort det til en tradition at afholde deres
erhvervsarrangementer i Nyborg. Det gælder også denne
virksomhed, der har besøgt os hele 13 år i træk. Hvert andet
år er det med ægtefæller/kærester, og så skal der ske lidt
mere, end der plejer.

I år har vi igen fornøjelsen af at byde vores trofaste gæster
velkommen. De holder deres møder på Hotel Hesselet, hvor
de fleste overnatter, mens 7 af virksomhedens gæster tager
deres gode gå-sko på og tager en rask gåtur ind til centrum.
De vil nemlig ”hjem” – altså ”hjem” til Hotel Villa Gulle. Det
har de gjort i alle årene, og det bliver der ikke lavet om på.

Virksomheden kender nok Nyborg og omegn bedre end
de fleste nyborgensere, og gennem årene er det blevet til
rigtigt mange forskellige oplevelser.

Sinatur Hotel Storebælt

”Yderst professionelt med et strejf af hjemlig hygge”

Sinatur Hotel Storebælt ligger i Nyborg direkte
ud til stranden med masser af lys og fantastisk
udsigt over Storebælt. Kun 250 m fra motorvej
E20, men omgivet af den skønneste natur. Hotellet har egen badebro og udsigt over havet
og Storebæltsbroen fra de store panoramavinduer i restauranten. Hotellet er renoveret og
udbygget i 2013. Alle lokaler er lyse og luftige.

Aktivitetsmuligheder

Teambuildingaktiviteter · Golf · Kanosejlads ·
Outdoorfaciliteter · Gocart · Grillaften · Casino ·
Fiskeri · Cykeludlejning · Madlavning · Bagedyst
· Havevandring · Løberuter · Whiskysmagning ·
Champagnesabling

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

17
3
167
250
168
56
160
250
300
115
230

www.sinatur.dk/storebaelt
Tlf. 6531 4002

Holckenhavn Slot

Hvor den fynske kyst spejler sig i hav og bælt,
ligger renæssanceslottet Holckenhavn.
Slottet har været i slægten Holcks eje siden
1672 og drives i dag af 14. generation på stedet
Christina & Dennis Hou Holck. Med 15 års erfaring i at lave unikke møder og fester hjælper
vi Jer med at gøre Jeres arrangement til en
begivenhed man husker. Holckenhavn er nemt
at komme til fra hele landet. Og svært at tage
fra på grund af stedet skønhed.

Aktivitetsmuligheder

Kokkeskole · Vinsmagning · Grillaften · Teambuildingaktiviteter · Kajaksejlads · Fægtning ·
Mountaintbike · Murder Mystery

www.holckenhavn.dk
Tlf. 6531 3105

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

4
7
930
200
145
60
90
200
170
18
42

Ikke ét arrangement er ens
CASE 3 – Tid til at strække benene
Walking Dinner

Klar-parat-spis

De tre strandhoteller i Nyborg ligger inden for gå-afstand,
hvilket har givet os den unikke mulighed for at arrangere
”Walking Dinner”. Enten som et særskilt arrangement
eller som supplement til jeres ophold.

Deltagerne deles op i 3 hold, der bliver fordelt på hvert sit
strandhotel. Her bydes gæsterne velkommen, hvorefter
forretten serveres. Når gæsterne er færdige med første
måltid, går holdet videre til næste strandhotel, hvor de
skal nyde hovedretten. Til slut går hvert hold til det sidste
strandhotel for at blive forkælet med en dejlig dessert og
kaffe.

Strandhotellerne er Nyborg Strand, Hotel Hesselet og
Sinatur Hotel Storebælt.

”En anderledes og frisk måde at prøve flere forskellige
steder – på blot en aften”

DI´s Konferencecenter

På DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge finder
du ro og fordybelse i naturskønne omgivelser.
Til bestyrelsesmøder, strategiseminarer, kurser, konferencer eller forretningsmøder.
Du får moderne faciliteter, trygge rammer,
fantastisk service og lækker mad i restauranten, der har den skønneste udsigt over grønne
enge. Om aftenen tænder vi selvfølgelig op i
pejsen.

Aktivitetsmuligheder

Teambuilding · Grillaften · Vinsmagning · Hygge i
kælderstuen med billard, dart, bordfodbold inkl.
øl, vand og vin.

Fakta

Antal plenumlokaler
3
Antal gruppelokaler
5
Antal andre mødelokaler
3
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
120
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
64
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
64
Max. personer ved stående reception
140
Antal spisepladser
64
Antal værelser
34
Sengepladser i alt
34-68

www.di.dk/glv
Tlf. 3377 3202

Hotel Villa Gulle

Det gamle familiehotel ligger smukt med udsigt
til Nyborg havn og samtidig helt tæt på Nyborg
centrum. Hotellet fremstår pænt, nyrenoveret,
og er udstyret med fladskærme, internet og AV
udstyr.
Vi bygger vort renommée på individuel,
personlig service – hyggestemning og dæmpet
musik - selvfølgelig tilpasset arrangementerne.

Aktivitetsmuligheder

Sejltur på voldgraven · Golf · Fiskeri
Byens seværdigheder og kulturelle foranstaltninger f.eks: Voldspil · Kirkekoncerter · Arrangementer på Nyborg Slot · Kulturnat m.m.

www.villa-gulle.dk
Tlf. 6530 1188

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

3
1
10
50
30
50
100
100
23
40

CASE 4 – Nyborg er en liga for sig
Infrastrukturen skal glide

Den store forskel

Alle 7 partnere kommer i spil når flerdags-konferencer
med op til 1350 deltagere skal finde på plads og gøre sig
klar til åbningsarrangement, udstillinger, frokost, et hav af
network sessioner, teambuilding aktiviteter, get-together
middage, festmiddag med comedy-show, musik og dans,
overnatninger, paneldebatter, frokoster og afslutningsarrangement.

Stemningen er god og intens men samtidig afslappende,
fordi gæsterne bliver ”holdt i hånden” når de pendler mellem hotellerne hvor tingene foregår – og dette uden at de
føler adskillelse til alle fællesarrangementerne.
Alt dette fungerer i Nyborg – takket være et fint samspil
mellem de syv partnere i Destination NYBORG.
”Syv individualister med forståelse af at samarbejde gør
at arrangementet bliver en sikker succes”

Kursuscenter Knudshoved

Den gamle stationsbygning i Knudshoved fra
1876, ligger i et fredet område med vand til alle
sider. Alt er gennemrenoveret så vi i dag kan
tilbyde moderne faciliteter i historiske rammer.
Vi skræddersyr altid dine arrangementer, og
der er rig mulighed for afslappende fritidsaktiviteter, lige uden for døren.

Aktivitetsmuligheder

Teambuilding: Køkken eller dykning · Kokkekurser
· Outdoor aktiviteter · Murder Mysteri · Pop-up
restaurant · Barområde med dart, bordfodbold
og billard · Pentanque · Grillaften · Guidet fugletur
rundt om Knudshoved.

Fakta

Antal plenumlokaler
Antal gruppelokaler
Antal auditorier
Udstillingsmulighed, antal m2
Max. personer ved biografopstilling
Max. personer i auditorium
Max. personer ved skoleborde
Max. personer i U-bord
Max. personer i ø-opstilling á 6-8 personer
Max. personer ved stående reception
Antal spisepladser
Antal værelser
Sengepladser i alt

www.kursusstation-knudshoved.dk
Tlf. 6331 2300

www.destinationnyborg.dk

6
10
150
100
70
45
80
120
120
52
88

Destination NYBORG
Centralt beliggende i Danmark – inden for en radius af kun 5 km.
i smukke, naturskønne omgivelser

www.destinationnyborg.dk

NYBORG
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A NYBORG STRAND
Østerøvej 2
5800 Nyborg
www.nyborgstrand.dk
Tlf. 6531 3131

D Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1
5800 Nyborg
www.holckenhavn.dk
Tlf. 6531 3105

F Villa Gulle
Østervoldgade 44
5800 Nyborg
www.villa-gulle.dk
Tlf. 6530 1188

B Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119
5800 Nyborg
www.hotel-hesselet.dk
Tlf. 6531 3029

E DI’s Konferencecenter
Gl. Vindingevej 17 A
5800 Nyborg
www.di.dk/glv
Tlf. 3377 3202

G Kursuscenter Knudshoved
Fyrvej 1
5800 Nyborg
www.kursusstation-knudshoved.dk
Tlf. 6331 2300

C Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
www.sinatur.dk/storebaelt
Tlf. 6531 4002

Når du vil mødes

