Hotel Faaborg Fjord | Romantisk ophold

ROMANTISK OPHOLD FOR 2
Måske har I endelig en børnefri weekend. Måske trænger I til absolut kvalitetstid
efter en stressende periode med hverdagens pligter. Måske er I nyforelskede
og ønsker at trække stikket til den virkelige verden en nat eller to...
Hvis I ønsker en weekend i sengen med romantik, fantastisk mad og måske en spændende tv-serie, så er
Hotel Faaborg Fjord en fantastisk afslappende perle, hvor I kan trække jer tilbage og give jer hen til roen.
Åbn døren til et værelse med roser, chokolade og bobler og smyg jer i badekåber. I Restaurant Vinoteket
serveres en lækker menu tilberedt med lokale og sæsonbetonede råvarer. Middagen afsluttes med kaffe/
te og sødt – og når I vågner efter en skøn nats søvn, venter der en frisk og lækker morgenbuffet.

OPHOLD – 1 OVERNATNING

OPHOLD – 2 OVERNATNINGER

Pris pr. pers. i LYØ værelse.............1.148,Pris pr. pers. i BJØRNØ værelse....1.048,-

Pris pr. pers. i LYØ værelse.............1.548,Pris pr. pers. i BJØRNØ værelse....1.448,-
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•
•

•
•

Roser, chokolade & bobler
4-retters menu i Vinoteket inkl. kaffe/te
og sødt
1 overnatning i dobbeltværelse
Morgenbuffet

•
•
•

Roser, chokolade & bobler
Første aften: 2-retters menu i Vinoteket
inkl. kaffe/te og sødt
Anden aften: 4-retters menu i Vinoteket
inkl. kaffe/te og sødt
2 overnatninger i dobbeltværelse
Morgenbuffet

Tillæg for Suite 200,- pr. nat pr. person

Book på 62611010 eller på www.hotelfaaborgfjord.dk

Svendborgvej 175 | DK-5600 Faaborg
+45 6261 1010

info@hotelfaaborgfjord.dk

hotelfaaborgfjord.dk

FØRSTE
RÆKKE TIL DET
SYDFYNSKE ØHAV

EGEN STRAND!

GREENKEY
Hos os bor
I med grøn
samvittighed

THI N
GREEN K
!

OPHOLD VED FJORDEN
Faaborg er en gammel
købstad, og byen har bibeholdt sine små hyggelige
stræder og gader og indbyder til en god slentretur.
I området omkring byen er
mulighederne for seværdigheder mange. Sejl med
gamle træskibe, tag en
vandretur på Øhavsstien
eller hyg foran bålet i
skoven.

