E T U F O RG L E M M E L I G T S E LS K A B

Lad Hotel Faaborg Fjord danne rammen
om jeres næste fest. Vi tilbyder et væld af
faciliteter, som kan være med til at gøre selskabet
til et minde for livet.
Hvad enten jeres næste selskab er konfirmation, bryllup, sølv- eller guldbryllup, fødselsdag, reception eller måske firmafest, så sørger
Hotel Faaborg Fjord for, at de ydre rammer er af højeste kvalitet og passer til anledningen og jeres ønsker. Alt, hvad I skal medbringe til
festen, er den gode stemning og højt humør.

www.hotelfaaborgfjord.dk

RESTAURANT MED UDSIGT

VIN OG DRINKS

Vores restaurant sætter den perfekte scene til hyggelige og
stemningsfyldte sammenkomster. Med direkte udsigt over den
smukke fjord og det sydfynske øhav har restauranten ikke blot en
skøn udsigt, men også en spændende indretning med masser af
lys og luft.

Start middaggen med et glas bobler, udvalgt blandt vores mange
mousserende vine, champagner eller velkomstdrinks, og udpeg
gerne selv den perfekte vin til din middag fra vores store vinsortiment. Er I ikke til vin, har vi et spændende udvalg af specialøl, og
derudover har baren også et stort udvalg af drinks, cocktails og
sodavand.

SKAB EN SPÆNDENDE MENU
Det sydfynske spisekammer bugner af lækre, friske råvarer, og hos
os er der ikke langt fra jord til bord. Vi går gerne en ekstra mil, for
at vores kokke får de bedste lokale råvarer, både når det gælder
frugt og grønt samt fisk og kød. Vi står gerne til rådighed for råd
og kreative idéer, så I får en personlig menu, der giver arrangementet en ekstra dimension.

FÅ EN RUNDVISNING
Skulle I have lyst til at se hotellet, faciliteterne og vores pragtfulde omgivelser, før I bestiller, er I meget velkomne til at kigge
forbi og få en rundvisning. Kontakt os gerne for at aftale dag og
tidspunkt.

www.hotelfaaborgfjord.dk

STØRRE OG MINDRE SELSKABER
Vores fleksible lokaler kan rumme alle slags fester fra store, imponerende selskaber i vores kongressale med i alt fire store sale eller
mere intime selskaber i vores hyggelige restaurant. Ingen fest er ens, og derfor sørger vi altid for, at vores faciliteter passer perfekt til
netop dit selskab.

FEST I DET FRI

SAND MELLEM TÆERNE

Om sommeren, og hvis vejret er til det, kan I også flytte festen
udenfor på vores store terrasse, som har panoramaudsigt over
fjorden. Her vil I have den fantastiske natur og den smukke fjord
endnu tættere på, og duften af maden, som tilberedes over den
udendørs grill, blandet med den friske havluft vil lede tankerne
sydpå.

Eller start festen med en forfriskende velkomstdrink i vores
overdækkede Beach Bar. Her kan gæsterne få lidt sand mellem
tæerne, mens baren, som i bedste Cocktail-stil, serverer drinks
og snacks under palmeparasoller på første parket til havet.
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