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Weekend
på Stranden
Havudsigt fra restaurant
Der er noget særligt ved at stikke af sammen og vågne
op til morgenmad med udsigt over havet. Forkæl dig selv
og den, du holder af med et weekendophold på Stranden.
Her skal I bare slappe af og nyde livet på et af Danmarks
oprindelige badehoteller.
På Nyborg Strand har vi styr på det.
LØRDAG

SØNDAG

Kl. 15.00: Eftermiddagskaffe/-te med
kagebuffet fra eget konditori.
Kl. 18.30: Middag i Restaurant
Panorama.

Kl. 7-10: Stor morgenbuffet med brød
fra eget bageri.

• Fiskeforret.
• Hovedret: Carvery/Vælg selv
blandt dejlige stege,
som skæres for i restauranten.
• Ostedessertbuffet samt kaffe/te.

Nyd stedet og restaurantens storslåede
panoramaudsigt over Storebælt med
broen i smuk afstand. Husk badetøjet
og gør brug af hotellets dejlige Fit &
Relax område (se bagside).
Værelserne er til rådighed fra lørdag
kl. 14.00 til søndag kl. 11.00.

OVERNATNING

PRIS PR. PERSON KR. 870,-

På dejligt værelse med bad/brus, TV,
telefon og skøn udsigt
til vandet eller hotellets park.

Intet enkeltværelsestillæg.
Børn 0-3 år i forældrenes seng:
Gratis overnatning inkl. morgenbuffet.
Børn 4-14 år, opredning: 1/2 pris.

KOM ALLEREDE FREDAG ELLER BLIV TIL MANDAG...
– og få en ekstra overnatning inklusiv morgenbuffet for kr. 404,pr. person i dobbeltværelse.
Priserne er gældende fra 1. januar 2020. Alle priser er inklusive moms og betjening. Ret til ændringer forbeholdes.

Januar og
februar 2020
rabat kr. 100,pr. person

Hotellet har en beliggenhed i særklasse med udsigt til Bæltet, broen og perfekte
muligheder for en løbe- eller gåtur langs stranden og i skoven. Eller ta’ en slentretur i den gamle regeringsby Nyborgs charmerende bymidte omgivet af idylliske,
gamle huse – og mærk historiens vingesus på Nyborg Slot fra 1170.
Men der er mere at glæde sig over: Inden for 30-40 minutters kørsel kan du
besøge størstedelen af Fyns øvrige slotte, herregårde, seværdigheder og attraktioner.
Vi glæder os til at hjælpe dig med inspiration og brochurer til alle de
fynske oplevelser.

AFSTANDE FRA NYBORG STRAND:
Badestrand 20 meter, Sct. Knuds Golfklub 2 km, Nyborg Svømme- & Badeland
1 km, Nyborg Slot 2 km, Holckenhavn Slot 5 km, Egeskov Slot 30 km, Fjord & Bælt
Kerteminde 20 km, H.C. Andersens Hus 35 km, Odense ZOO 35 km.
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Lige i smørhullet

Nyborg Strand bringer dig tættere på himlen og havet.
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 afdelingen 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-område med biopejs i 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.
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.

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.

HELE DANMARKS MØDESTED

Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
65 31 31 31
nyborgstrand.dk
nyborgstrand@nyborgstrand.dk

