Hjertelig velkommen
til en kort præsentation af

NYBORG STRAND
Nyborg Strand 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.
Med 1 time og 30 minutters rejsetid fra henholdsvis Kastrup og Billund
lufthavn, nær motorvej og banegård er NYBORG STRAND

”Hele Danmarks mødested”

10 gode grunde
Der er masser af gode grunde til at
benytte NYBORG STRAND. Her er 10 af dem:
1. Erfaring & faciliteter
Nyborg Strand har mange års erfaring med at organisere og afvikle møder, konferencer
og kongresser. Vi har de faciliteter der skal til for at skabe gode møder og 150
motiverede medarbejdere som skaber en god oplevelse.
2. Nem adgang fra hele verden
Nyborg Strand er nem at komme til. Billund og Københavns lufthavn er to trafikale
knudepunkter og giver tilsammen direkte adgang til 170 byer over hele verden.

10 gode grunde
3. Solid, regional infrastruktur
Fra Billund og Københavns lufthavn tager det max. 6 kvarter at komme til Nyborg med
bil, ligesom der er halvtimes afgange med toget ”direkte til døren”.
4. Mødested til ethvert formål
Nyborg Strand har inspirerende mødefaciliteter. Over 36 forskellige lokaler samt et
spændende auditorium med branchens mest moderne Av-udstyr. Derudover
samarbejder vi med Destination NYBORG og kan dermed samlet mønstre 70 lokaler.
5. Overnatningsfaciliteter XL
Nyborg Strand råder selv over 750 senge fordelt på 426 værelser og har desuden et
unikt samarbejde gennem Destination NYBORG hvilket gør at vi indenfor blot 10 min.
kørsel kan tilbyde 1200 senge.
6. En grøn destination
Nyborg Strand er et grønt hotel, og her er højt til himlen. Hotellets grund er
kendetegnet ved grønne områder og udsigt til skov og vand. Bæredygtighed er vigtig
for os. Vi samarbejder med Green Key, HORESTAs brancheorganisation og Amerikanske
Green Star (begge miljøprogrammer).

10 gode grunde
7. Masser af muligheder uden for mødelokalet
Spis middag som H.C. Andersen. Tag på picnic i Holckenhavn Slotspark eller mellem kunst. Lær og leg
blandt vilde dyr i Odense Zoo. Oplev historiens vingesus på Nyborg Slot – genoplev Danehoffet,
Kalmarunionen, Nyborg som rigets hovedstad indtil 1560). Mulighederne er mange og inspirerende.
8. Kulturelle tilbud en mas
Fyn rummer uanede kulturelle muligheder. Der er rige muligheder for dejlige oplevelser på egen hånd
eller under kyndig og faglig vejledning sammen med alle deltagerne.

9. Kompetencer og viden i verdensklasse
Området har kompetencer og viden i verdensklasse inden for et væld af områder: Energi.
Velfærdsteknologi. Robotteknologi, Affaldshåndtering og meget andet. Der er altid en ekspert ved
hånden, som kan bruges som spændende og relevant oplægsholder eller som site-visit ved din
konference.
10. Regionen har øget fokus på indlæring.
Vi har fokus på, at du og dine deltagere skal få det bedste udbytte af jeres fælles kongres, møde eller
konference. Vi kan indgå som seriøs sparringspartner og være med til at sætte fokus på arbejdsmetoder
og værktøjer, der kan styrke og underbygge formålet med netop dit arrangement. Vi er en del af
regions-samarbejdet Inspiring Denmark, ligesom vi er partner i Udvikling Fyn med fokus på
”Mødeøen FYN” (din garanti for den korteste vej til et uforglemmeligt møde) .

Konferencelokaler
Alle vores lokaler er lyse (dagslys) transparente, har klimaanlæg, god lyd og 1. klasses AV udstyr
samt moderne dansk møbeldesign med fokus på god komfort.

Værelser
Vi har 426 værelser som er bygget hen over de sidste 120 år. Værelserne er af varierende størrelse og
indretning men alle komfortable med udsigt enten til skov, park eller vand.

AV-udstyr og teknik
Vi råder over moderne digitalt udstyr som løbende bliver fornyet og dermed fremstår helt up-to-date,
ligesom vi samarbejder med en af landets allerbedste AV-leverandører.
Vores egen afdeling af teknikere består af 7 kompetente medarbejdere som hjælper
med opstilling og teknik fra kl. 07 - 24 alle ugens 7 dage.
Vi er dækket af super hurtigt internet 750/750 Mbit (gratis) og har installeret Phonak MyLink+ som
aktiveres når brugeren passerer WallPilot-senderen ved indgang til lokalet.

Hotellets egen App hjælper gæsterne med logistik og overblik fra start til slut.

Faciliteter på hotellet
Benyt vores swimmingpool og sauna eller private strand for en dukkert, lån en god cykel til
udforskning af området eller løb en tur langs stranden eller i skoven på de afmærkede ruter.
Er vores lille putting green ikke nok, er Sct. Knuds golfbane kun et godt drive væk.
Vi råder over store parkeringsforhold med plads til 650 biler (kamera-overvåget og GRATIS).

Gastronomi
Mad og vin er i højsæde og vores stab af dygtige kokke og tjenere gør deres allerbedste for at
tilgodese netop jeres ønsker. Vi har egen konditor og eget bageri. Udover de mange banquet
lokaler med udsigt til Storebælt har vi både en Bistro, en Panorama restaurant og en Stjernebar.

NYBORG STRAND samarbejder
- en sikker backup
Teambuilding & incentives – Facilitering og inspiration
Vi samarbejder med Danmarks bedste på området
”CoastZone” – ”Dacapo” - ”Kommmunikations faBRIKKEN” – ”FunFirst”

Partnerskab og alliancer
for at netop dit arrangement bliver uforglemmeligt…
Stærkere sammenhold betyder et bedre samarbejde som igen betyder et bedre
resultat. Derfor har vi som selvstændig virksomhed indgået partnerskaber som
tilgodeser dig som kunde – så du får det absolut bedste – sammen kan vi skabe den
allerbedste pakkeløsning i forhold til netop dit behov.
•
•
•

Lokalt med fire andre partnere under ”Destination NYBORG” paraplyen
På vores dejlige ø, med 30 partnere i regi ”Mødeøen Fyn”
I regionen, sammen med ”Inspiring Denmark”

Sammen er det vores ønske at hjælpe dig og dine deltagere til en succesrig afvikling,
en hjælp både før, under og efter dit møde – målet er at dit arrangement bliver en
succes så du vælger at komme igen…

Velkommen til møde i strandkanten…

NYBORG STRAND
Hele Danmarks mødested

