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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 flotte Naturpark Hindsgavl Dyrehave, 
med et væld af rådyr. 

Fredericias Volde, Koldinghus, Trapholt og Clay Keramikmuseum 
er blot nogle af de mange attraktioner du finder 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

*  Ophold kan kun benyttes i weekender (fredag-søndag),  

   på helligdage og i skoleferier.

ALT DETTE FÅR DU
• Eftermiddagskaffe med kage

• Boblende aperitif med snack før middagen

• 3-retters menu/buffet med årstidens råvarer

• Vinmenu afstemt efter menuen

• Overnatning i stort og lyst dobbeltværelse

• Stor morgenbuffet med brød fra eget bageri

• Gratis parkering

LILLEBÆLTOPHOLD
ALL-INCLUSIVE MED FORKÆLELSE

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

KR. 1.275,-
pr. person,

i delt dobbeltværelse
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OPHOLDSTILBUDKAN BENYTTES I WEEKENDER, HELLIGDAGE & SKOLEFERIER


