
Værs’go, lidt god inspiration til fantastiske ophold og ferieoplevelser i 
sommeren 2021 - i og omkring Fredericia og Lillebælt.

Trinity er fantastisk placeret, lige midt i Danmark, i naturskønne omgivelser med højt til him-
len, en park med masser af plads, fri parkering og kort afstand til snesevis af attraktioner og 
spændende oplevelser. Vi har gjort os umage, for at skabe en række feriepakker hvor der, uan-
set om ferien foregår på cykel, mc eller i bil, gerne skulle være noget for enhver smag.

På hjertelig gensyn til en skøn sommer.

FERIE & OPLEVELSER
VED LILLEBÆLT

2021



Fredericia byder på et væld af oplevelser!

Der fi ndes masser af inspiration til ferie i fæstningsbyen Fredericia.
Her i hjertet af Danmark fi nder du unik danmarkshistorie, en hyggelig by der sum-
mer af liv og talrige oplevelser i naturen. Vi ligger nemlig i Naturpark Lillebælt, som 
er Danmarks største naturpark. Vi glæder os til at dele vores natur, kultur og historie 
med jer, kære gæster, i forbindelse med jeres ophold på Trinity!

Du fi nder det hele på visitfredericia.dk

Nedenfor fi nder du lidt inspiration og vores reception, vil altid være behjælpelig med 
både yderligere information og praktisk hjælp.

UDFORSK NATUREN

KUNST & KULTUR

SHOP, SPIS & SOV

EN KONGELIG FÆSTNINGSBY HVALSAFARI BRIDGEWALKING

Turistinformation
Besøg velkomstcentret på Fredericia Bibliotek
Prinsessegade 27, 7000 Fredericia. Tel.: +45 7210 6800
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BRIDGEWALKING OPHOLD
EVENTYRET BEGYNDER I VORES BAGHAVE

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

KR. 995,-
pr. person i 

delt dobbeltværelse

Europas nye, store attraktion ligger lige i Trinitys 
baghave: Tag på et betagende smukt og adrenalin-
pumpende eventyr, helt oppe på toppen af den 
gamle Lillebæltsbro.

Gå henover de spinkle, gamle jerndrager i 57 meters højde. 
Nyd den fabelagtige udsigt over Lillebælt, mærk det buldrende 
Lyntog under dig, og lyt med, når din guide fortæller om broens 
historie.

Vi er nabo til broen – efter få minutters gang står du oppe 
på den, og kan vandre den smukke tur over bæltet og hen til 
besøgscenteret. Med et Bridgewalking-ophold på Trinity er Brid-
gewalking-billetten inklusive i opholdet.

Trinity klarer alt det praktiske. Vi tjekker, at der er plads til dig 
på den ønskede dato, sørger for bestillingen, og har billetten 
klar til dig i receptionen. 

ALT DETTE FÅR DU
• Overnatning i stort, lyst dobbeltværelse

• 3-retters sæsonmenu  inkl. vinmenu

• Aftenkaffe/te efter middagen

• Morgenbuffet med friskbagt brød fra eget bageri 

• Billet til Bridgewalking

• Fri parkering

DET MED SMÅT
*  Kontakt os før du bestiller – så tjekker vi, om der er plads på 

broen på det ønskede tidspunkt.

* Skriv tidspunkt for Bridgewalking i bestillingsformularen.

*  Billet til Bridgewalking kan kun ændres, hvis arrangørerne

afl yser pga. vejrforhold.

* Prisen er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 10.00

* Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

* Ekstra nat inkl. morgenbuffet pr. person i delt db. værelse kr. 365,-

* Bemærk; der er ikke weekendtillæg på vores ophold
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Nyd sommeren ved Lillebælt.
Vi giver dig adgang til spændende attraktioner i 
vores lokalområde, så der er mulighed for at få en 
dejlig ferie og nogle skønne oplevelser med hjem.

Trinity’s placering er det ideelle udgangspunkt for en skøn 
ferie, tæt på en masse spændende natur- og kulturoplevelser 
på begge sider af Den Gamle Lillebæltsbro. 

Vi ligger i første parket til en af de smukkeste pletter i Dan-
mark med udsigt over Lillebælt, der indbyder til dejlige sejlture, 
fi skeri, dykning eller blot kan nydes fra vores terrasse. 

Vi har udvalgt 6 attraktioner du kan vælge imellem, når du 
booker sommerophold hos os. Billetterne er klar, når du tjekker 
ind. Du står selv for det praktiske.

I umiddelbar nærhed fi nder du også mange gratis attraktioner 
som Fredericias Volde, Bunkermuseet, Naturpark Lillebælt og 
mange fl ere. Se mere på visitlillebaelt.dk

ALT DETTE FÅR DU
• Overnatninger i et stort, lyst dobbeltværelse

• Morgenbuffet med friskbagt brød fra eget bageri

• 2-retters aftenmenu jf. pris/pakke

• Fri parkering

PRIS INKL. ATTRAKTION & MORGENBUFFET
2 overnatninger i dobbeltværelse, kr. 1.335,-
inkl. 1 x 2-retters menu & adgang til 2 attraktioner

3 overnatninger i dobbeltværelse kr. 1.760,-
inkl. 1 x 2-retters menu & adgang til 3 attraktioner

4 overnatninger i dobbeltværelse kr. 2.270,-
inkl. 2 x 2-retters menu & adgang til 4 attraktioner

VÆLG DINE ATTRAKTIONER
 Bridgewalking

 CLAY Keramikmuseum

 Greenfee til en af 3 lokale golfbaner

 Hvalsafari med lokal turbåd

 Koldinghus kongeslot og museum

  TRAPHOLT Kunstmuseum

DET MED SMÅT
* Alle priser er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Tilbuddet er gældende i perioden 8/6 - 30/08 2020

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 11.00

* Børn under 3 år gratis ved overnatning i forældres seng

* Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

* Alle priser er inkl. moms

FERIEOPHOLD
INKL. FRI ADGANG TIL ATTRAKTIONER

HOLD FERIE
 MED OPLEVELSER FRA

KR. 1.335,-
pr. person i 

delt dobbeltværelse
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Ta’ en Miniferie, hvor forkælelsen og servicen er i top. Og hvor 
i får et ideelt udgangpunkt lige midt i Danmark. Hver morgen 
bydes på lækker morgenmad med friskbagt brød fra eget 
bageri. Så er i klar til at vælge mellem de mange, spændende 
oplevelser, der venter lige udenfor døren.

Trinity ligger i første parket til en af de smukkeste pletter i 
Danmark. Vi har udsigt over Lillebælt, der indbyder til dejlige 
sejlture og hvalsafari. En kort gå- eller cykeltur over den gamle 
bro bringer dig til den fl otte Naturpark Hindsgavl Dyrehave, 
med et væld af rådyr. Er du eventyrlysten, er BridgeWalking på 
Lillebæltsbroen en fantastisk oplevelse hvor I, med en guide, 
går henover jerndragerne på toppen af broen, 57 meter over 
vandet, alt imens lyntoget buldrer forbi under jer. 

I umiddelbar nærhed fi nder du også attraktioner som Frederi-
cias Volde, Clay Keramikmuseum, Koldinghus og Trapholt.

ALT DETTE FÅR DU
• Overnatninger i et stort, lyst dobbeltværelse

• Morgenbuffet med friskbagt brød fra eget bageri

• Mulighed for at tilvælge 2-retters aftenmenu

• Fri parkering

PRISER INKL. MORGENBUFFET
2 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr.  790,-

3 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr.  1.035,-

4 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr.  1.180,-

Ekstra overnatninger, pr. person, pr. nat kr.  295,-

Ekstra opredning/person, pr nat kr. 275,-

PRISER INKL. MIDDAG & MORGENBUFFET   
2 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr.  1.190,-

3 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr. 1.635,-

4 overnatninger i dobbeltværelse, pr. person kr. 1.980,-

Ekstra overnatninger, pr. person, pr. nat kr. 495,-

Ekstra opredning/person, pr nat kr. 50%

DET MED SMÅT
* Alle priser er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Tilbuddet er gældende i weekender, på helligdage og i alle skoleferier

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 10.00

* Børn under 3 år gratis ved overnatning i forældres seng

* Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

* Bemærk; der er ikke weekendtillæg på vores ophold

MINIFERIE
2, 3, 4 ELLER FLERE NÆTTER
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HOLD 
MINIFERIE FRA

295,-
pr. person pr. nat  

i delt dobbeltværelse
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GOLFOPHOLD 3-2-1
3 SKØNNE GOLFRUNDER
2 HERLIGE NÆTTER
1 UTROLIG PRIS

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

KR. 1.795,-
pr. person,

i delt dobbeltværelse

Oplev tre golfbaner midt i den skønne natur omkring Lillebælt. 
Nyd samtidig et hotelophold med mad og service i topklasse. 
Og det hele til en pris, der er lige så sjælden som et hole-in-one. 

Foretrækker du at spille blandt skov og søer? Kuperet terræn? 
Udsigt over vandet? Heldigvis behøver du slet ikke at vælge, for du 
får adgang til det hele, når du booker et golfophold på Trinity Hotel.

Vi har et fantastisk to-nætters tilbud, der inkluderer greenfee 
til tre fantastiske baner. Trinity er den perfekte base, blot tyve 
minutters kørsel fra hver af banerne. Hver aften er vores køk-
kenchef vært for en dejlig menu med to retter med årstidens 
bedste råvarer. Og hver morgen kan du forberede dig på golf-
banens strabadser med en skøn morgenbuffet med alt hvad 
hjertet begærer.

ALT DETTE FÅR DU
• 3 x Greenfee til hhv. Fredericia Golf Club, Golfklubben Lille-

bælt og Birkemose Golf Klub 

• 2 x 2-retters menu

• 2 x overnatning i stort, lyst dobbeltværelse

• Stor morgenbuffet begge dage med brød fra eget bageri

• Fri parkering

DET MED SMÅT
* Du booker selv starttid direkte til golfklubben

* Du får udleveret greenfeebillet i Trinitys reception

* Prisen er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Tillæg for enkeltværelse kr. 200,- pr. ophold

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 10.00

* Bemærk; der er ikke weekendtillæg på vores ophold
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Tag et afbræk fra hverdagen. Find frem til en af de smukkeste 
pletter natur i Danmark, og nyd at blive serviceret og forkælet. 
- Du har fortjent det.

Trinity tilbyder et Lillebæltsophold, hvor der er tænkt på alt! 
Vi kalder det All-Inclusive og her er oplevelsen beskrevet: 
Eftermiddagskaffe med hjemmebag. Boblende aperitif før 
maden. 3-retters middag med vinmenu afstemt efter maden. 
Overnatning i dejligt stort, lyst værelse og efterfølgende mor-
gen, en stor morgenbuffet med friskbagt brød fra eget bageri.

Trinity ligger i første parket til en af de smukkeste pletter i 
Danmark. Vi har udsigt over Lillebælt, der indbyder til hvalsa-
fari og dejlige sejlture. En kort gå- eller cykeltur over den gam-
le bro bringer dig til den fl otte Naturpark Hindsgavl Dyrehave, 
med et væld af rådyr. 

Fredericias Volde, Koldinghus, Trapholt og Clay Keramikmuseum 
er blot nogle af de mange attraktioner du fi nder nær Trinity.

DET MED SMÅT
* Prisen er pr. person i delt std. dobbeltværelse

* Værelses check ind kl. 14.00 – check ud kl. 10.00

* Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

* Børn under 12 år halv pris (max 2 børn pr. værelse)

* Bemærk; der er ikke weekendtillæg på vores ophold

ALT DETTE FÅR DU
• Eftermiddagskaffe med hjemmebag

• Boblende aperitif før maden

• 3-retters menu med årstidens råvarer

• Vinmenu med fi re glas vin afstemt efter menuen

• Overnatning i stort og lyst dobbeltværelse

• Stor morgenbuffet med brød fra eget bageri

• Fri parkering

LILLEBÆLTOPHOLD
ALL-INCLUSIVE MED FORKÆLELSE

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

KR. 1.095,-
pr. person,

i delt dobbeltværelse
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BOOK PÅ TRINITY.DK ELLER PÅ 82 27 17 17

JU
N

I -
 J

U
LI

 -
 A

U
GU

ST Åbningtider: Alle dage
Frokostmenu 12.00 -  17.30

aftenmenu 17.30 - 23.00
(køkkenet lukker kl. 21.30)

FROKOSTKORT 12.00 - 17.30

SNACKS

Croque Monsieur 95,-
Toast af grovbrød med fynsk skinke, ost, 
løg & cornichoner.

Cæsarsalat 125,-
med hjertesalat, dansk kylling, dressing 
& brødcrutoner.

HOVEDRETTER

“G” Burger 165,-
af oksekød fra Grambogård, som aftenkort, 
se nedenfor.

Stjerneskud de luxe 175,-
af dampet & stegt fi skefi let, røget laks, asparges,
citron & dressing.

Rørt tatar af dansk okse 175,-
med estragonmayonaise, chips & fritter.

DESSERTER

Danske oste 125,-
sort skimmel & rødkit med marinerede blommer 
& knækbrød. 

Koldskål 105,-
fra sifon med bær, broken gel & twill. 

Jordbær 105,-
med peber, sorbet & creme anglaise. 

AFTENKORT  17.30 - 21.30

DESSERTER

Danske oste 125,-
sort skimmel & rødkit med marinerede blommer 
& knækbrød. 

Koldskål* 105,-
fra sifon med bær, broken gel & twill. 

Jordbær 105,-
med peber, sorbet & creme anglaise. 

HOVEDRETTER

Peberbøf fra Grambogård 235,-
med sommergrønt, fritter & cremet pebersauce. 

Hel stegt rødspætte 195,-
med citron, hvide kartofl er & brunet smørsauce. 

Ballotine af dansk kylling* 195,-
med Serranoskinke, skummet velute 
& stegt sommergrønt.

“G” Burger 165,-
af dansk oksekød fra Grambogård, bacon, løgringe, 
løgkompot, gærcreme & fritter, hertil vores egen 
ketchup og pebermayo. (fås også i vegetar udgave)

GENÅBNINGSTILBUD
Vælg mellem

Laks, Kylling & Koldskål

2 retter 225,-

3 retter 300,-
pr. couv. inkl. velkomst

KUN AFTENKORT

FORRETTER

Koldrøget laks fra Kerteminde* 105,-
med rygeostcreme fra sifon & grillet agurk. 

Rørt tatar af dansk okse 125,-
med estragonmayonaise & chips.
* fås også som hovedret, se frokostkort 175,-

Marineret kammusling 125,-
med glaskål, peberrodssauce & ramsløgsolie.

brasserie G er Trinity’s a la carte restaurant, som byder på gode, enkle retter med et 
fransk tvist. Kom og oplev den hyggelige atmosfære, den gode mad af råvarer med op til 
60% økologi, samt et velasorteret øl- og vinkort. Smag f.eks. brasserie G’s egen hvedeøl 
og ale, du vil blive behageligt overrasket. brasserie G er med sin placering – og udsigten 
til Lillebælt og Den Gamle lillebæltsbro absolut et besøg værd, og er vejret til det, kan de 
store udendørs terasser og lounges nydes. Og ja, man er også mere end velkommen til 
“kun” en kop eftermiddagskaffe og kage eller et glas god vin.
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