2022

GOLFOPHOLD

Heltå
tæt p

Med en af Fyns bedste baner helt tæt på
Nyder du golf, så prøv vores ”Stik af sammen”-ophold kombineret med
en greenfee til Sct. Knuds Golfbane. Et pakketilbud, der, ud over ophold på hotellet,
også byder på en god rabat på greenfee på en af de bedste
fynske golfbaner – kun 5 minutters kørsel fra hotellet.

•

Lækker middag bestående af 3 retters menu/buffet inkl. kaffe

GREENFEE

•

Overnatning

Lørdag og søndag (Ret til ændringer forbeholdes):

•

Gratis benyttelse af vores Fit & Relax forkælelsesområde

*20% ved køb på hotellet

•

Stor morgenbuffet

Sct. Knuds Golfklub, Nyborg
www.sct-knuds.dk

PRIS PR. PERSON (WEEKEND)
DELT DOBBELTVÆRELSE KR. 976,- (ekskl. Greenfee*)
Du får ca. 20% rabat ved køb af greenfee på hotellet*
Sct. Knuds Golfklub, Nyborg (www.sct-knuds.dk)
ENKELTVÆRELSESTILLÆG KR. 422,-

SCT. KNUDS GOLFKLUBS BANE LIGGER BLOT
”ET GODT DRIVE” FRA HOTELLET.
Sct. Knuds Golfklub er en af Danmarks ældste klubber. Banen ligger i et
smukt og afvekslende naturområde på Knudshovedhalvøen ved Nyborg
Fjord. Der er smalle skovhuller, og langs fjorden ændres hullernes karakter
kraftigt af vinden. Derfor er Sct. Knuds en bane, der bare skal prøves!

Lørdag eller søndag

Lørdag og søndag

Senior

450,-

800,-

Rabat

90-*

160,-*

Priserne er gældende fra 1. januar 2022.
Ret til ændringer forbeholdes.
KOM ALLEREDE FREDAG ELLER BLIV TIL MANDAG…
– og få en ekstra overnatning inklusiv morgenmad for kun
kr. 553,- pr. person i dobbeltværelse.

HELE DANMARKS MØDESTED
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NATUR AD LIBITUM
Nyborg Strand bringer dig tættere på naturen.
Nyd godt af vores tilbud for både krop og sjæl, som står til fri disposition for hotellets gæster.
VASKEÆGTE SELVFORKÆLELSE
På Nyborg Strand finder du et stort og indbydende
Fit & Relax-område med sauna, spa, wellness og moderne
træningsredskaber. Området inviterer både til fitness og
afslapning – deraf navnet. Som gæst kan du frit benytte
Fit & Relax-området i tidsrummet fra kl. 06.30-22.00.
Området er selvbetjent.

I RASK TRAV UD AD HJERTESTIEN
På Nyborg Strand venter Hjertestien og smukke løberuter
lige ude foran døren. Hjertestien går gennem skov og langs
strand og kan anvendes hele døgnet, når lysten til en rask
gå- eller løbetur opstår. Langs den afmærkede motionsrute
er der opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Hjertestien
er handicapvenlig og velegnet til løb.

Fit & Relax-området tilbyder:
•
Særskilt fitness-område med motionscykel,
crosstrainer, romaskine, løbebånd og
diverse styrketræningsmaskiner
•
Sauna
•
Bio Sauna
•
Spabad
•
Varmtvandsbassin
•
Koldtvandsbassin
•
Rainshower område
•
Relax-bænke og fodbad
•
Relax-loungemiljø

I STRANDKANTEN VED SKOVBRYNET
Havet bruser dig i møde, og skoven ligger blot 50 meter
fra hovedindgangen på Nyborg Strand. Vi bor i kanten af
Christianslunds skov, som går over i Teglværksskoven.
Skoven inviterer til gå-, løbe- eller cykelture eller blot til at
trække vejret dybt ned i maven. Vi kan også sørge for en
frokost i det grønne med en medbragt picnickurv.

Fit & Relax er et frirum for voksne over 18 år
Børn og unge under 18 år skal være ledsaget af en voksen,
som har tilsynspligten. Børn under otte år må af sikkerhedshensyn kun opholde sig i vandet sammen med en
voksen. Ophold og brug på eget ansvar. Bemærk timeslots
i Fit & Relax-området og overhold dem venligst – vis hensyn!
PÅ CYKEL UD I DET BLÅ
Bliv blæst godt igennem på en cykeltur i vores naturskønne
omgivelser. Som gæst på Nyborg Strand kan du frit låne
en cykel. Henvend dig i receptionen, hvor vi står klar til at
guide dig om cykelture langs vandet, ud ad skovstier eller til
Nyborgs historiske bymidte.

Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

VIDTSPÆNDENDE KUNST
Malerier, skulpturer og kunstinstallationer har gennem
mange år været en fast og inspirerende del af et besøg på
Nyborg Strand. Overalt på hotellets værelser, lokaler og
bygninger gemmer sig kunstoplevelser til glæde for både
gæster og medarbejdere.
Kunstfonden Nyborg Strand blev oprettet i forbindelse med
indvielsen af det nye Multihus i 2007. Siden etableringen
af kunstforeningen har hjemkøb af kunst til hotellet været
en højt prioriteret budgetpost. I receptionen kan du låne en
kunstmappe og gå på opdagelse.
EGEN BADEBRO
Hop i bølgen blå, direkte fra vores egen badebro.
Med Storebælt som nærmeste nabo og ”blåt flag” strand
kan du året rundt tage dig et friskt bad.
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nyborgstrand.dk

nyborgstrand@nyborgstrand.dk

