
HOTEL

HOTEL- & FERIEOPHOLD
– MED UDSIGT TIL MERE
    

Hvor Den Gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. 
Hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark. 
Dér finder du Trinity Hotel & Konference Center. 

SERVICE I
TOPKLASSE

Citat: TripAdvisor



Helt centralt
Midt i naturen
Som gæst på Trinity er man nærmest omringet af spændende 
oplevelser. Bridgewalking, Madsby Legepark og CLAY Keramik-
museum ligger i få minutters afstand.  Indenfor 30 minutters 
afstand finder I Koldinghus, Trapholt Museum og Legoland, dis-
se er blot få ud af talrige attraktioner i området omkring Trinity. 
Det gør os til den perfekte base for hotel- og ferieophold.

Men, mange af vores gæster når aldrig så langt, for de opdager 
vores baghave: En af de skønneste naturoplevelser i Danmark, 
hvor Lillebælt smyger sig mellem Fyn og Jylland.

Vi er nærmeste nabo til den smukke gamle Lillebæltsbro med 
en fabelagtig udsigt over både bro og vand, med direkte ad-
gang til grønne områder.

Løb en aftentur over broen. Lån gratis et par cykler og kør ud 
på stierne. Pak en picnickurv og nyd en frokost ved kanten af
Lillebælt. Eller bare læn jer tilbage, mens kokken tilbereder 
maden som kan nydes ude på vores store panoramaterrasse.
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”
FANTASTISK
ATMOSFÆRE

“
citat TripAdvisor

”
Pak en picnickurv og nyd jeres frokost

ved kanten af Lillebælt.

”
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Trinity er et multifunktionelt hotel til både business og 
leisure gæster. 

Uden for feriesæsonen er vi et af Danmarks bedste møde- 
& konferencehoteller og trives i værtsrollen for mange af 
danmarks virksomheder, organisationer, staten og deres 
gæster.

Overnatning sker på lækre værelser, personlig service døg-
net rundt, og skøn gastronomi morgen, middag og aften.

I weekender og ferier byder vi på præcis samme service og 
kvalitet, men her afholder vi typisk mange fester & selska-
ber samt har huset fyldt med glade opholdsgæster.

Mange gæster har allerede besøgt os: Trinity Hotel er kå-
ret af TripAdvisor som et af Danmarks ti mest anbefalede 
hoteller. 

Vi har flere gange fået tildelt deres prestigefyldte Traveler’s 
Choice som placerer os blandt top 10% i hele verden.

Der er mange hoteller at vælge imellem i Danmark. Og I 
kan også finde andre fremragende hoteller som tilbyder en 
fantastisk beliggenhed, Værtskab i Særklasse, indbydende, 
lyse værelser og gastronomi i topklasse. Det er bare meget 
sjældent, at I finder alt sammen på ét sted.

Velkommen til Trinity.

Alt på et og samme sted
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”LÆKKERT HOTEL
“

citat TripAdvisor

Det følger med

PARKERING

Når I ankommer til Trinity, er det en god idé at 
parkere ved receptionen, tjekke ind og derefter fi nde 
parkeringsplads tæt på jeres værelse. Parkering er 
gratis og vi har 280 P-pladser, el-lade standere og 
handicap parkering. 

GRATIS INTERNET OG FITNESS

Alle faciliteter er inkluderet: Trådløst internet på 
alle værelser, fi tnessafdeling med meget udstyr, 
game room og cykler til udfl ugter ud i naturen. 

VÆRTSKAB I SÆRKLASSE DØGNET RUNDT

Vores service er personlig, smilende og passioneret. 
Og vi er altid til stede, altid klar til at hjælpe jer med 
at gøre jeres ferie perfekt døgnet rundt. 
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”FANTASTISK
MADOPLEVELSE

“citat TripAdvisor

Glade kokke, med gode 
råvarer, laver bedre mad!
Hotel- og ferieophold fortjener nydelse. Derfor er gastronomi-
en altid i centrum på Trinity. Vi tilbereder alt fra bunden og har 
eget bageri.

Restaurant Lillebælt, vores hotelrestaurant, er anerkendt som 
en af de bedste i området. Vores kokke kombinerer det bedste 
fra fagets stolte traditioner og krydrer det med nutidig inspi-
ration. Råvarerne er friske, håndværket udsøgt og passionen 
evident i hver en bid.

Ønsker du mere?, er brasserie G, vores a la carte restaurant 
absolut et besøg værd. Udsøgt mad med et fransk tvist.

Den skønne udsigt over Lillebælt skærper kun smagssanserne, 
og hvis vejret er til det, trækker vi ud på de store terrasser, 
hvor kokkene griller. 

Næste morgen, venter en buffet i særklasse på jer: En overflod 
af de lækreste råvarer. ”Danmarks bedste morgenmad,” skrev 
en begejstret gæst på TripAdvisor.
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”
En kort vandretur over broen fører jer direkte til den 

store Hindsgavl Dyrehave, hvor I er i selskab med 
hundredvis af dådyr, rådyr og ikke mindst, mægtige 

kronhjorte.

”

Eventyret venter 
lige om hjørnet
I mere end 80 år har man kunnet nyde synet af en af Danmarks 
vigtigste og smukkeste broer: Den Gamle Lillebæltsbro. Nu 
er det blevet en kæmpe succes at bestige broen, for at nyde 
toppens skønne udsigt. 

Koblet til et solidt sikkerhedssystem, og i selskab med en erfa-
ren guide, kommer I helt op på toppen af de gamle jerndrager, 
60 meter over vandet. Højden suger i maven. Den spektakulære 
udsigt får jer til at tabe mælet. 

Bridgewalking er en unik oplevelse, der ikke findes mage til i 
Europa. Og det er en oplevelse, der begynder i Trinity’s baghave. 
Vi tilbyder særlige bridgewalking-ophold, hvor billetterne er 
inkluderet.

Og der venter mange andre eventyr lige uden for vores hoved-
dør.

Tag på hvalsafari: Lillebælt er et af de mest hvalrige farvande i 
verden. Her kan I opleve den lille hval, marsvinet, på tætteste 
hold. Vi kan hjælpe med at arrangere nogle herlige timer på 
vandet på en charmerende gammel galease, hvor en guide vil 
fortælle jer om det fascinerende dyr. 
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KONTAKT OS PÅ +45 82 27 17 17 ELLER MAIL REC@TRINITY.DK

Tæt på alt - og dog, væk fra det hele
Det gør os til den perfekte base for hotel- og ferieophold. Mange af vores gæster når aldrig så langt, når først de opdager vores baghave. 
En af de skønneste naturoplevelser i Danmark, hvor Lillebælt smyger sig mellem Fyn og Jylland. 

•  Central beliggenhed: Ved Lillebælt, 
1,5 km fra motorvejsafkørsel, 
offentlig transport næsten til døren, 
40 km til Billund Lufthavn.

• 12.500 m2 under tag.
• 280 gratis parkeringspladser.
• Handicap parkeringspladser.
•  El-ladestationer til el-biler.
• Auditorium til 240 personer.
•  16 plenumlokaler og 19 møderum 

med plads fra 10 til 200 deltagere.
•  Dagslys i alle lokaler, moderne 

interiør og AV-udstyr samt plads til 
bevægelse, kreativitet og fordybelse.

•  Store udendørs arealer (33.500 m2) 
med plads til teambuilding og fysi-
ske udfoldelser. 

• Gratis, trådløst internet overalt.

•  Hall, glassal og pavilloner egner sig 
fortrinligt til mange typer udstillin-
ger, messer og produktpræsentatio-
ner.

•  Smukke og afslappende fællesom-
råder med plads til at netværke og 
tanke ny energi.

•  151 værelser, heraf 75 dobbeltvæ-
relser.

•  Køkken med stor vægt på kvalitet og 
årstidens friske råvarer, som giver 
energi til lange dage.

•  Restaurant Lillebælt og brasserie 
G med hyggelig atmosfære, skøn 
udsigt og personlig betjening 

•  Dejlige udendørs terrasser, hvor 
kokken griller, når vejret tillader det.

•  Fitnessfaciliteter med cirkeltræ-
ning, løbebånd, cross-trainer og 
motionscykel, udendørs afmærkede 
løberuter (bl.a. over Den Gamle Lille-
bæltsbro), cykler og picnicvogne til 
udlån.

•  Mulighed for at opleve historie og 
kunst:

 • Voldanlæggene i Fredericia
 •  Bjørn Nørgård-alterparti 

i Christianskirken
 • Koldinghus
 • Trapholt
 • Clay (keramikmuseum)
 • Kunstmuseer i Vejle og Horsens 
 • Egeskov Slot
 • Legoland 

TRINITYS FACILITETER

CONFERENCE   HOTEL   CELEBRATIONS   EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA

TRINITY.DK


