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Velkommen til

NYBORG STRAND®

Kære Gæst
Vi ønsker dig velkommen på NYBORG STRAND.
Det glæder os at have dig som gæst og vi håber, du vil nyde opholdet hos os.
Alle medarbejdere vil gøre deres bedste for, at du vil befinde dig godt.
I denne information har vi samlet nogle oplysninger, der kan være dig til nytte, mens du bor på hotellet.
Hvis du ikke finder den oplysning, du søger, skal du blot kontakte receptionen på tlf. 552 og de vil gøre hvad
de kan for at hjælpe.
Hotellets hovedtelefonnummer er +45 65 31 31 31
Vi ønsker dig et behageligt ophold.

Med venlig hilsen

NYBORG STRAND®
Jan G Larsen
Direktør
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Vigtig information
Rygning
Hotellet er 100 % røgfrit indendørs.
Rygere er velkomne til at benytte terrasser, parken/haven samt de overdækkede udeområder.
Vi gør opmærksom på at rygning overalt indendørs på hotellet medfører et erstatningskrav
på kr. 1.000,00
Værelser
Værelserne er til rådighed fra kl. 14:00 på ankomstdagen (kl 15:00 i visse ferieperioder) til kl. 10:30 på
afrejsedagen (søndag til kl. 11:00)
Hjælp
Har du brug for ambulance, læge eller tandlæge, kontakt da receptionen på alle tider af døgnet på tlf. 552.
(65 31 31 31)
I tilfælde af brand bedes du orientere dig om nærmeste nødudgang. Se venligst opslag på værelset.
Falck - Såfremt du har behov for assistance fra Falck, ring tlf. (0) 70 10 20 30.
Værdigenstande
Vi opbevarer gerne dine værdigenstande i sikkerhedsbokse ved receptionen. Her findes også
sikkerhedsgarderobe, hvor overtøj og bagage kan opbevares 24 timer i døgnet.
Safebokse forefindes på nogle af hotellets værelser. Boksen efterlades åben ved afrejse.
Hotellet garanterer ikke for værdigenstande, der opbevares på værelset. Hotellet påtager sig heller ikke ansvar
for garderobe ligesom for biler og evt. indhold i disse på parkeringspladsen – ligeledes er udstillede genstande
i lokaler, vandrehal eller andre faciliteter på hotellet ens eget ansvar og dermed ikke forsikret af hotellet.
Kreditkort
Hotellet accepterer følgende kreditkort:
Dankort, American Express, Diners Club, Visa, MasterCard/Eurocard samt Maestro card

Reception
Receptionen står til rådighed hele døgnet på tlf. 552. (65 31 31 31)
I receptionen har du mulighed for at købe slik, chips, peanuts, vand, øl, vin, sandwich, toiletartikler,
apotekudsalg og frimærker samt et Fit & Relax kit bestående af badekåbe og håndklæde (til låns) samt
badetøfler (engangs)
Derudover udleveres følgende toiletartikler gratis fra receptionen 24 timer i døgnet:
Engangsbarberskraber, barbercreme, tandbørste, tandpasta, kam, sysæt samt ansigtsvaskeklude.
Følgende services udføres på forespørgsel: daglig sengelinnedskift, pude/dyne skift.
Følgende kan lånes på forespørgsel: Adaptere og mobilopladere. Din mobil kan også lades op i receptionen.
Ønsker du at kopiere eller scanne er man i receptionen behjælpelig med dette hele døgnet. Der beregnes
gebyr for print samt fotokopiering. (Stykpris: sort/hvid 1,50 kr. farvekopi 3 kr.)
Ind – og udgående post samt øvrige forsendelsesopgaver ekspederes ligeledes i receptionen.
Brochuremateriale finder du i Vandrehallen ved receptionen.
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Telefon
Telefonvækning kan bestilles ved henvendelse i receptionen på tlf. 552. (Tlf: 65 31 31 31)
Vækning kan også foretages via værelsestelefonen.
Løft røret og tast * 77 – herefter tastes tidspunktet for vækningen, f.eks. 0630. Når tidspunktet er tastet lægges
røret på igen og vækningen er registreret.
Ønskes vækningen annulleret, så løft røret og tast #77, læg røret på igen og annulleringen er registreret.
Opkald
Ved opkald ud af huset:
Telefonering fra hotel er dyrt
Tast 0, afvent klartone og tast herefter det ønskede nummer.
Ved opkald til andet værelse:
Der skal trykkes 4 cifre i alt. Start altid med 1 efterfulgt af det værelsesnummer du ønsker at ringe til.
Eks: værelse 397, Tast 1397
Eks: værelse 97, Tast 1097
Eks værelse 7 Tast 1007
Interne telefonopkald er uden beregning.
Ved udlandsopkald:
Telefonering fra hotel er dyrt – priser kan varierer meget afhængig af land og tidspunkt
Tast 0, afvent klartone, tast 00 efterfulgt af landekoden og tast derefter det ønskede nummer.
I det beløb der beregnes for telefonsamtaler, er abonnementsprisen medregnet.

Internet
I receptionsområdet findes en gæste PC med internetadgang som er tilgængelig 24 timer i døgnet.
Vores tråede internet er 150/150Mbit
Vores trådløse internet er 750/750Mbit



Benyt Nyborg Strands wifi. Log ind på NYBORG STRANDs WiFi dette giver dig adgang til vores
trådløse netværk overalt på hotellet.
På værelser i fløjene Buen, Sigtunahaven og Skoven, er der også bredbåndsforbindelse.

Sådan logger du på Nyborg Strands WIFI:
1. Start din bærbare pc/tablet/smartphone
2. Vælg ”Nyborg Strand” fra listen over trådløse netværk, der er ingen kode
4. Åbn en tilfældig hjemmeside via din web browser (f.eks. Google Chrome/Safari)
Hvis det ikke lykkes at få kontakt, kontroller da netværksindstillingerne for WLAN-kortet. TDC/IP-indstillingerne
skal være ”hent automatisk IP-adresse” og ”hent automatisk en DNS serveradresse”.
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Tv-kanal oversigt
se alle tv-programmer ved at gå ind på www.tvtid.dk
INFO
DR1
DR2
TV 2
DR Ramasjang
Sky News
NRK1
SVT1
NRK2
SVT2
Das
ZDF
RTL Television
RTLZWEI
Sky News

Radio-kanal oversigt
VOX
TOPP40
Vinyl
DR P3
P4 Digital
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Morgenmad
Morgenmad serveres i spiselokalerne fra kl. 07:00 – 10:00

STRANDEN Restaurant
Stranden Restaurant er sommerlukket til og med 14. august. I stedet serveres vores lækre
Sommerbuffet i spiselokalerne mod havet i denne periode.
Bordbestilling kan foretages på tlf. 520. (65 15 05 20) Se sommerbuffet
STRANDEN Restaurant er åben torsdag, fredag og lørdag fra kl. 17.30
Glæd dig til et besøg i vores elev-restaurant med udsigt til gårdhavemiljø, med hyggelig og intim atmosfære.
I Restaurant STRANDEN serverer årstidens sæson menu "vælg 2 - 3 - 4 eller 5 retter" eller som alternativ
dagens "rustikke" tavleret inspireret af det danske og franske køkken med fokus på lokale råvarer - tilberedt
med kærlighed på et højt gastronomisk niveau.
Hotellets kældermester har udvalgt spændende vine som passer perfekt til menuerne.
Bordbestilling kan foretages på tlf. 520. (65 15 05 20)

Bistro
Bistroen er åben dagligt fra kl. 11.00 – 23.00
Fra 11:00 – 16:00 serveres lette retter fra vores lækre frokostkort.
Fra kl. 17.00 – 21.45 serveres spændende retter fra aftenkortet. Vi kan desuden tilbyde vor specialitet:
Oksehøjreb ad libitum med bagt kartoffel, sauce Bearnaise og salat.
Til børn tilbydes særlige børnemenuer.
Bordbestilling kan foretages på tlf. 521. (65 15 05 21)

Stjernebar
Åbningstimer:
Mandag – onsdag kl 21:00 – 02:00
Torsdag – lørdag 21::00 – 03:00
Søndag LUKKET
Stjernebaren har indgang fra Vandrehallen ved receptionen. Her har vi skabt en hyggelig lounge atmosfære,
hvor vores bartender vil være behjælpelig med velskænkede fadøl eller drinks. Der er derudover mulighed for
dart, pool eller dans.
Stjernebaren har lukket i skolerenes ferier samt på enkelte helligdage.
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Room Service
Room service bestilles fra kl. 07.30-21.45 på tlf. 520. (65 15 05 20)
Der beregnes en serveringsafgift på kr. 50,00 pr. servering.
Efter kl. 21.45 er det muligt at købe kolde drikkevarer, friske sandwich samt snacks (f.eks. chips, slik og
chokolade) i receptionen.

Room Service Menu -Kan bestilles fra kl 11:00-21:30
Cæsar salat med lokal velfærdskylling

Sprød hjertesalat, tørsaltet bacon af fynsk gris, hjemmelavede croutoner, økologisk Gammelknas fra Arla
Unika og klassisk Cæsardressing……………………………………………………………………………..kr. 180,00

Stjerneskud

Stegt og dampet rødspættefilet, røget færøsk laks, håndpillede Skagerrakrejer, asparges, citron og
hjemmerørt mayo………………………………………………………………………………………….…….kr. 180,00

Husets burger

*Oksekød fra Grambogård, tomatrelish, bacon, dansk fastost, syltet løg, sprøde kartoffel pinde.
Hertil serveres pommes frites med røget timiansmayo…………………………………………………….kr. 180,00
*Serveres normalt medium, Fødevarestyrelsen anbefaler at hakket oksekød serveres gennemstegt.

Pommes frites

Med hjemmerørt mayo og remoulade. pr. skål ………………………...………………………………..……kr. 50,00

Kaffe eller te pr. gang ……………………………………………………………………………………… kr. 40,00
Øl, pilsner………………………………………………………………….……………………………………….kr. 40,00
Diverse vand………………………………………………………….…………………………………………....kr. 35,00
Økologisk Banquet hvid- eller rødvin pr. 1/1 flaske ………………………..………………………………. kr. 265,00
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Hotellets faciliteter
Keglebillard, Pool & Dart
Keglebillard, Pool & Dart forefindes i Stjernebaren på hotellet (baren åbner kl. 21.00 undtagen søndag)
Billard, Pool og Dart kan benyttes fra kl. 11.00 hver dag undtagen søndag.
Fit & Relax område
Hotellet råder over et dejligt Fit & Relax forkælelsesområde, beliggende ved siden af hotellets Auditorie.
Området er tilgængeligt, for alle hotellets boende gæster, dagligt fra kl. 06.30 – 22.00. Der forefindes dejlige
omklædnings og brusefaciliteter, men du kan også vælge at tage bad og klæde om på dit værelse. (aflås-bare
opbevaringsskabe med personlig kode i omklædningsfaciliteterne – eget ansvar)
For at tilgodese alle gæsters behov og gøre oplevelsen i vores FIT & RELAX område så behagelig som mulig,
har vi valgt at lave timeslots så man kan planlægge sit besøg ud fra om man har børn med eller er single/par
- overhold venligst nedenstående tider og tag hensyn til hinanden så alle får en optimal oplevelse
* Kl. 06.30-10.30 åbent for voksne (18+)
* Kl. 10.30-18.00 åbent for alle
* Kl. 18.00-22.00 åbent for voksne (18+)
Børn 3-18 år KUN adgang ifølge med en voksen (18+) Børn under 3 år må ikke benytte området.
I sommerperioden er der lukket pga. ekstra rengøring mellem kl. 12-13.
Håndklæder
Du bedes medbringe håndklæder fra værelset idet der ikke er håndklæder i omklædningsfaciliteterne.
Fit & Relax kit – bestående af badekåbe og håndklæde (til låns) samt badetøfler (engangs) kan lejes i vores
reception (husk venligst at afleverer badekåben og håndklædet i Fit&Relax eller på værelset)
Lån af cykler
Ny energi på cykelstien
Vi mener, at det kan være både sjovt, lærerigt og nemt at motionere. Derfor kan du genoplade dine batterier,
og holde dig i form, når du overnatter hos os.
På Nyborg Strand kan du frit låne en cykel for at komme ud og få lidt frisk luft.
I vores reception kan du blive guidet om turen skal gå til den historiske bymidte af Nyborg, langs vandet eller
på skovvejene – alt indenfor en afstand af kun få km – rigtig god tur…
Kunst på Nyborg Strand
Kunst har i mange år været en fast bestanddel af udtrykket på NYBORG STRAND – malerier, skulpturer og
installationer af kunst er gennem tiderne blevet købt og har været med til at forskønne dagligdagen og
inspirerer både vores gæster og os selv.
Igennem de mange år hotellet har eksisteret er kunst blevet værdsat og man har et vælg af kunstværker rundt
i hotellets mange lokaler, på værelserne og i og omkring bygningerne - Kunstfonden på NYBORG STRAND
blev oprettet i forbindelse med indvielsen af det nye Multihus i 2007.
Dengang var det en færøske kunstner, der fik til opgave at udsmykke de indre rum i mødehuset samt levere
skulpturen på pladsen foran nyskabelsen. Siden etableringen af kunstforeningen er indkøb sat i system og der
bliver nu fast afsat et stort beløb i vores budget til løbende at hjemkøbe kunst til fortsat glæde og inspiration –
vi nævner her ikke nogen kunstnere ved navn, men ønsker dig en god og lærerig tur rundt iblandt
kunstværkerne under dit ophold her på NYBORG STRAND…
Forhør dig i vores reception hvor vi har en kunstmappe du meget gerne må låne under din tur rundt i huset…
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Praktiske oplysninger
Vasketøj & Strygning
I underetagen i Sydfløjen er der vaskeri til selvbetjening.
Mod betaling på kr. 60,00 pr. vask, kan vasketøj, der indleveres i receptionen inden kl. 13.00 være tilbage
næste dag kl. 15.00. Brug vasketøjsposen fra skabet på værelset.
Tøj (skjorter) til strygning vil være klar i løbet af 60 min. Prisen er kr. 50,00 pr. stykke tøj. Brug vasketøjsposen
på værelset. Tilbydes indtil kl. 20.00
Såfremt du selv ønsker at stryge, forefindes strygebræt og strygejern følgende steder:
-

På 2. sal, i Mellemfløjen ved vær. 244 & 246
På 2. sal, i fløjen Tusindfryd ved vær. 277 & 278
På 3 sal, i fløjen Tusindfryd ved vær. 377 & 378

Strygejern og strygebræt udlånes også fra receptionen hele døgnet.
Skopudsemaskiner
Skopudsemaskine findes følgende steder:
-

På 1. sal i mellemfløjen ved vær. 142
I stueplan ved Tusindfryd
På 1. sal i Buen ved elevatoren

Bagage
Ønsker du at få opbevaret din bagage kan dette lade sig gøre uden beregning 24 timer i døgnet i garderoben.
(På eget ansvar)
Venligst henvend dig i receptionen på alle tider af døgnet, hvis du ønsker bagageservice.
Diverse
Har du behov for ekstra:
Hovedpude, dyne, håndklæde, vaskeklud, sæbe, shampoo eller lignende, så kontakt receptionen hele døgnet
på tlf.: 552 (65 31 31 31) og vi bringer det til dit værelse uden beregning.
Adapter og elektrisk vifte kan lånes hele døgnet ved henvendelse i receptionen.
(Bemærk begrænset antal)
Tog, Færger og Fly
DSB’s pladsreservation: Tlf. (0) 70 13 14 15
Se desuden vores infotavle ”Rejseplanen” overfor receptionen som opdaterer afgangs og ankomsttider
kontinuerligt.

9

Aktiviteter uden for hotellet
Golf
Sct. Knuds Golfklub (International bane, 18 huller) ligger ca. 2 km. fra hotellet. Yderligere oplysninger kan
hentes i receptionen eller hos Sct. Knuds Golfklub på tlf. (0) 65 31 12 12.
Boende gæster får 20 % rabat (gælder kun lørdag og søndag) ved køb af Green Fee i receptionen.
Petanque
Petanque er et boldspil, hvor målet er at kaste ens petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle
(grisen).
På NYBORG STRAND har vi i vores have en bane og kuglerne låner du i vores reception Vi glæder os til at se dig på petanque-banen!
Løbe og cykelruter
På NYBORG STRAND er du tæt på naturen og vi opfordre dig til at opleve den i løbesko eller på vores udlånscykler. Vi har flere ruter at vælge imellem og der er mulighed for både skov, strand og lidt af Nyborg.
Du vælger selv din distance og vi ønsker dig en god tur
Hjertesti
Glæd hjertet med motion
Benyt dig af vores afmærkede hjertesti – Hjertestien er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat
skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. Hjerteforeningen anbefaler, at vi
motionerer mindst 30 minutter hver dag. Hvis du holder af at bruge din krop i kønne omgivelser enten alene
eller i godt selskab med en kollega, ven eller et familiemedlem, så er hermed en opfordring til at benytte vores
lokale hjertesti. Stien går gennem skov og langs strand. Den er velegnet til løb. Stien er handicapvenlig - God
fornøjelse på stien!
Natur - Skov og Strand
Skoven har stor betydning for vores sundhed og trivsel. Skoven er det naturlige sted at gå, løbe eller cykle en
tur, lufte hunden, tage frokostkurven med, nyde årstidernes forskelligheder, planlægge et event eller blot et
sted hvor du kan stresser af og får ro i sjælen.
NYBORG STRAND ligger lige i kanten af Christianslund Skov som går over i Teglværksskoven, så snart du
træder ud af hotellets hovedindgang er du kun 50 m fra skovkanten og strandkanten - så her er mange
muligheder for at nyde den dejlige bøgeskov og bølgen blå…
Legeplads
I hotellets dejlige have forefindes en mindre legeplads – redskaberne er fra Kompan og er forbeholdt de
allermindste af vores gæster – kom og leg!

Seværdigheder
Receptionen har et stort udvalg af turistbrochurer med oplysninger om seværdigheder og turistattraktioner.
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