1 | Hotel Faaborg Fjord | Oplevelseskatalog

OPLEVELSESKATALOG
FØRSTE
RÆKKE TIL DET
SYDFYNSKE ØHAV

EGEN STRAND!

NÅR DIT ARRANGEMENT
SKAL OSE AF KREATIVITET
OG SUCCES
Fåborg ligger smukt placeret i det sydfynske og mulighederne for at tilføre noget ekstra til dit arrangement er uendelige.
Vi har her samlet lidt forskellige forslag til hvordan du kan
bruge Sydfyn som supplement til dit arrangement.
Hjemme på hotellet er nogle helt basale og nemme løsninger du kan bruge i pauserne eller hvis et budskab skal ud i
andre omgivelser end lokalet.

KONTAKT OS
Når du skal holde arrangement på Hotel Fåborg Fjord,
vil vi rigtig gerne hjælpe dig til lige at skabe det lille
ekstra. Tøv ikke med at kontakte os for råd og sparring.

Vi er klar med forslag
og sparring til anderledes og aktive pauser
og oplevelser.
Maria Klausen

Salgschef
Tlf. 2988 3706
Mail: salg@hotelfaaborgfjord.dk

Svendborgvej 175 | DK-5600 Faaborg
+45 6261 1010

konference@hotelfaaborgfjord.dk

hotelfaaborgfjord.dk
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LAD BUSKABET OG MØDEINDHOLDET
FÅ ET ANDET PERSPEKTIV
Faciliteterne på og omkring vores hotel giver nogle helt basale og nemme løsninger, du kan
benytte i pauserne – eller hvis et budskab skal ud i andre omgivelser end lokalet.
•
•
•
•
•

Forplejning – fx eftermiddagskaffe og -kage – kan serveres i skoven lige bag hotellet.
Her sidder I på bænke blandt træer og blade og under overdække af sejl.

En ufomel, mindre Walk & Talk igennem skoven skaber ilt og næring til dagens kreative
tanker.
Hold en pause eller dagens aslutning på det grønne område foran hotellet – fx med
servering af en kold forfriskning i strandbaren.

På kolde dage kan der serveres varm chokolade i skoven/strandbaren – og i juletiden
kan der selvfølgelig vælges gløgg.
Indånd den friske brise og få sand mellem tæerne på stranden lige overfor hotellet.

Med den friske fjord i
forhaven og den frodige skov i baghaven står
Hotel Faaborg Fjord
som en rolig klippe.
Tag naturen i brug
og få skabt næring til
kreative tanker
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PIFT OPLEVELSEN OP MED
CHOKOLADE- ELLER POPCORNBAR
Et varmt chokoladekram
Danmark er et koldt og vådt land, og varmen fra et kram i en kop kan
ƓQGHVOLJHKHU(UVWDWHIWHUPLGGDJVNDIIHNDJHQPHGHQYHORYHUYHMHW
varm chokoladebar med alskens slags toppings og accessories. Vi
stiller en lækker chokoladebar op som varmer ekstra meget på de
NROGHGDJH'HUNDQY¨OJHVDOWIUDNDUDPHOVDXFHRJVNXPƓGXVHUWLO
julestokkeknas eller måske noget helt syvende.
Pris: 50,- kr. pr. person
Hvis chokoladebar vælges som erstatning for eftermiddagskaffe, er tillægsprisen 15,- kr. pr. person

Sådan har du aldrig smagt popcorn før
Som tillæg til eftermiddagens pre dinner drink, eller blot som tillæg
til dit arrangement, har du mulighed for at pifte oplevelsen ekstra op
PHGHQSRSFRUQEDUPHGHWXGYDOJDIŴHUHVPDJVQXDQFHU
Pris: 30,- kr. pr. person
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DEN SYDFYNSKE VETERANJERNBANE
– VETERANTOGSKØRSEL TIL VORES BAGHAVE
Kombiner dit møde med en netværkstur med den Sydfynske Veteranjernbane. Turen fra
Faaborg til Korinth tager en halv time, og efter en halv times ophold kører veterantoget retur.
•

Hold jeres oplæg i toget.

•

Vi serverer også gerne lidt godt til ganen på stationen i Korinth.

•

Nyd en frokostplatte/stjerneskud eller andet, alt imens toget rumler gennem smukke,
fynske landskaber med skove og marker. Flere steder er der kig ud over det sydfynske
Øhav.

Pris: fra 4.400,00,- kr.
Varighed: 1½ time

Toget kan lejes på
valgfrie dage stort set
hele året til dit eget
arrangment. Her tilrettelægges en køreplan
helt efter dit ønske.
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TAG PÅ Ø-HOP I DET SYDFYNSKE ØHAV
– PLUDSELIG ER VERDEN EN HELT ANDEN
Bestil en picnickurv hos os og spring ud i det Sydfynske farvand til en af de
fantastiske øer i ø-havet. Ingen andre steder møder du et område med så mange
beboede og ubeboede øer spredt ud over et af verdens største oversvømmede
islandskaber. Det er den perfekte måde at lave en afstikker under din konference.
•
•
•

Bjørnø Færgen til Bjørnø
Max 20 passagerer
Pr. person 20,- kr.

Passagerer kan sejle fra ø til ø, gøre kortere eller længere ophold undervejs
og tage en efterfølgende afgang – eller man kan sejle hele turen rundt nonstop.

Ø-færgen til Avernakø eller Lyø
(halvdagstur)

9¨OJHQWXUWLO«QDIGHVPXNNHºHUHOOHUWDJS§HQKHOGDJVXGŴXJWKYRU,NDQ
RSOHYHŴHUHºHU

Ø-hop Katamaranen

Vi pakker gerne en picnickurv til dig og dine kursister. Er I mange, kan I
medbringe vores trækvogn med diverse godter til ganen.

Max 97-147 passagerer alt efter årstid
Pr. person 55,- kr.

Sejler mellem Bjørnø, Avernakø og Lyø ultimo juni til primo august. Max 12 passagerer

6 | Hotel Faaborg Fjord | Oplevelseskatalog

BJØRNØ – EN HØJ KUPERET MORÆNEØ
Bjørnø er en lille ø på 1,5 km², beliggende kun 3 km syd for Faaborg.
Der bor omkring 30 beboere på øen, som er en for området ret kupeUHWºPHGŴRWQDWXUGHUO¨JJHURSWLOYDULHUHQGHYDQGUHWXUH'HUHU
ŴHUHEDNNHUS§PHOOHPŊPHWHUVRPHUJRGHXGVLJWVSXQNWHURJ
som vidner om den sidste istids skubben rundt med jord og stenblokke, da den vandrede hen over Sydfyn.

%MºUQºHUYHOHJQHWWLOHQGDJVEHVºJ'HUHUƓQHVWLV\VWHPHURJºHQ
kan gås rundt på et par timer. På lune sommeraftener samles mange,
både øboere og turister, til molekaffe og solnedgang. Og måske giver
ø-musikanten et nummer på kornetten...

I det gamle pileværksted ligger den
K\JJHOLJH&DI«3LOHŴHW
hvor det i sæsonen er
muligt at få en dejlig
forfriskning.
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LYØ – REN LUFT, SMUK NATUR OG STILHED
Lyø har en lang og bemærkelsesværdig historie, der går helt tilbage
til stenalderen. Fortiden er stadig synlig på øen i form af en række
stendysser, hvoraf Klokkestenen er den mest kendte. I 1223 blev Lyø
centrum for dramatiske begivenheder, da Valdemar Sejr blev taget til
fange af grev Heinrich af Schwerin under en jagt på øen. Greven holdt
KDPVRPIDQJHLŴHUH§ULQGHQKDQEOHYIULNºEW
Besøgende fra fastlandet fortæller ofte, hvordan de føler, at de gearer
helt ned, så snart de går ombord på færgen. Ved ankomsten til Lyø
bliver mange overraskede over stilheden, den rene luft, den smukke
natur, havet og ikke mindst den gamle landsby med de mange binGLQJVY¨UNVKXVHVRPGHV\QHVOLJQHUQRJHWIUDHQ0RUWHQ.RUFKƓOP

Lyø oplevede aldrig udskiftningen i forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet og derfor ligger gårdene stadig samlet
omkring gadekær og giver landsbyen et unikt præg, som har givet den
betegnelsen bevaringsværdig.

Lyø er det perfekte sted
at slappe helt af. Der er
omkring 90 beboere
på øen og begrebet
stress kender de ikke
KHUGDGHDOGULJKDU
PHUHWUDYOWHQGGH
altid har tid til en tår
NDIIHQ§UQRJHQVWLNNHU
hovedet indenfor.
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AVERNAKØ – 2 ØER FORBUNDET AF EN DÆMNING
Faktisk består Avernakø af to øer, Avernakø og Korshavn, der har en
samlet kystlinje på 19 km. Øerne blev i 1937 forbundet med en dæmning, der bliver kaldt Drejet.
'HUHUFDEHERHUHS§$YHUQDNºWLOKHNWDUWRSRJUDƓVNYDULHUHW
land, så der er har god plads - også til dig som gæst.

Med håbet om at du vil nyde den enestående natur og passe godt på
den. Hvis du er heldig, er det muligt at høre den sjældne Klokkefrø,
I§HWJOLPWDI5ºUKºJHOOHU7§UQIDONS§ŴXJW3§$YHUQDNºNDQGXRJV§
VPDJHORNDOWSURGXFHUHGHIºGHYDUHUŴHUHVWHGHURJRSOHYHKYRUGDQ
de holder traditionen med et maj træ i hævd.

I 1930’erne blev der
anlagt en dæmning
mellem Avernak og
Korshavn.
Avernakø er karakteristisk med den
langstrakte form og
det stærkt kuperede
terræn.
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VÆGTER TUR I DEN GAMLE KØBSTAD FÅBORG
Et besøg i Faaborg betyder også en tur med vægterne. Vægterne går
hver aften kl. 20.00. Runden starter fra Klokketårnet, og det er gratis at
følge med.
I 1592 gik den første vægter sin runde i Faaborgs gader. Han var ansat
af byen og havde primært til opgave at fungere som brandvagt. Selvfølgelig skulle han også holde ro på drukkenbolte og andet godtfolk
der skabte uro i de snævre gader. Bevæbnet med morgenstjerne,
lampe og i ærbødig uniform, vandrede han gaderne tynde fra klokken
20.00 om aftenen til klokken 04.00 om morgenen.

I 1995 genopstod traditionen – denne gang som et gratis tilbud til
byens turister i sommerhalvåret. Fra og med den første uge i juli, til og
med den tredje uge af august, går vægteren hver aften sin runde fra
byens klokketårn klokken 21.00.
For 1.175,- kr. kan I booke jeres egen runde
på særlige tidspunkter.

Hør vægtersangene
samt de spændende
historier om byen.
Den godt en time lange rundtur ledsages af
fortællinger om de folk
der gennem tiderne
KDUEHIRONHW)DDERUJ
samt beretninger om
GHKXVHJ§UGHRJ
palæer der passeres
langs ruten.
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KONNERUP CHOKOLATIER – SE OG SMAG
Med et hjerte, der banker for store smagsoplevelser, enkle råvarer og uovertruffen kvalitet, er Konnerup
& Co. et chocolaterie ud over det sædvanlige. Kunne du tænke dig at få et kig indenfor i fabrikken og
smage et udvalg af vores chokolader, så er det muligt at booke en rundvisning.
Tag med på en eventyrlig fortælling om passion, smag, vilje, iværksætteri og det at lykkedes i ”vandkant-Danmark”. Det er ærlig fortælling om udfordringer, men også historien om kakaobønnens vej fra
Ækvator til Faaborg og videre ud i verden igen.
Man smager mens der fortælles, for selvfølgelig skal man som gæst hos Konnerup, ikke gå glip af nogle af de lækre produkter, som vi leverer til hele Fyn, men også en stor del af Skandinavien og Tyskland.
Pris: 150,- kr. pr. person
Antal deltagere: 12-25

Konditor og chocolatier
Henrik Konnerup grundlagde virksomheden i
RJGHWHUKDQV
enorme begejstring
IRUFKRNRODGHGHUGHQ
GDJLGDJVLNUHUDWKYHU
enkelt stykke chokolade
smager som en lille bid
af himlen.

11 | Hotel Faaborg Fjord | Oplevelseskatalog

BESØG SVENDBORG VINGÅRD
Når nu vi er på Sydfyn, så indbyder det sydfynske spisekammer til en tur ud på Svendborg vingård,
som ligger lunt i læ af Troldeskoven mod vest og få km fra Svendborg Sund. Grunden er ca. 2 ha med
vinmark, birketræer, brombærhegn og have. Vinmarken er anlagt i 2009 og tilplantet med ca. 2200
vinstokke.
Få en rundvisning i marken, se vineriet, hør historien og smag på 3 vine. Gårdbutikken er åben under
rundvisningen.
Medbring gerne praktisk fodtøj til vinmarksturen, hvis det er vådt i vejret. Der er græs mellem rækkerne. I den mørke tid er markbesøget kort og erstattet af en indendørs præsentation.
Pris: 1.000,- kr.
Antal deltagere: 10-56
Varighed: ca. 1½ time

Vingården laver
primært hvidvine af
grønne druer og dessertvine af blå druer.
3§K\OGHUQHƓQGHV
RJV§GUXHEU¨QGHYLQ
birkebrændevin og
HAPS en Snaps. Øl og
urtesnaps er på vej.

