HOLD FERIE
MED OPLEVELSER FRA

FERIEOPHOLD

KR.

INKL. FRI ADGANG TIL ATTRAKTIONER
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.

1.335,-

pr. person i
delt dobbeltværelse

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

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

VÆLG DINE ATTRAKTIONER

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.

 Greenfee til en af 3 lokale golfbaner

I umiddelbar nærhed finder du også mange gratis attraktioner
som Fredericias Volde, Bunkermuseet, Naturpark Lillebælt og
mange flere. Se mere på visitlillebaelt.dk

 TRAPHOLT Kunstmuseum

ALT DETTE FÅR DU
• Overnatninger i et stort, lyst dobbeltværelse
• Morgenbuff et med friskbagt brød fra eget bageri
• 2-retters aftenmenu jf. pris/pakke
• Gratis wifi og parkering

 Bridgewalking
 CLAY Keramikmuseum
 Hvalsafari med Mira 3
 Koldinghus kongeslot og museum

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