
FESTARRANGEMENTER MED VÆRTSKAB I SÆRKLASSE

HOLD FESTEN
– I SKØNNE RAMMER VED LILLEBÆLT





Hold livets fester på Trinity
En fest er et minde for livet! 
Det véd vi, og derfor tager vi det også meget seriøst.

Vi sætter en ære i, at der er styr på alt, helt ned i 
mindste detalje, så du som gæst blot skal udfylde 
værtsrollen og nyde oplevelsen.

Trinity er kåret, igen og igen, som et af danmarks bed-
ste hoteller og konferencecenter og er anerkendt som 
et af de bedste spisesteder i hele trekantsområdet.

Der er endnu en fantastisk kvalitet ved Trinity, som vi 
ikke selv kan tage æren for: Fra mange af vores fest-
lokaler har du direkte udsigt til den gamle Lillebælts-
bro og et af de smukkeste stykker natur i Danmark. 

Reservér trygt din fest i god tid, gerne flere år før. Så 
er du sikker på, at festen kan holdes på den dato, du 
ønsker - vi skal nok være her og være klar.
Vi glæder os til at byde velkommen!



Velkomst på terrassen
Er vejret til det, er det muligt at starte arrange-
mentet på en af vore terrasser. Her er det muligt at 
få serveret velkomstdrinks og snacks. Terasserne 
er delvist overdækket af store parasoller og har en 
skøn udsigt til natur og Den Gamle Lillebæltsbro.

Terrasser og udeområder egner sig også fortrinligt 
til afholdelse af receptioner - evt. i forbindelse med 
arrangementer der afholdes i brasserie G.







Barnedåb 
En lille ny og barnedåb er i den grad noget at fejre. 
Det hjælper vi gerne med, så det bliver en fornøjelse, 
hvor I blot skal nyde oplevelsen efter dåben. Der er 
god plads både inde og ude, til både unge og ældre.

Konfirmation
En helt speciel dag, konfirmationen eller non-firma-
tionen. Gør dagen endnu mere speciel og hold festen 
på Trinity. Vi har rammerne, lokaler i alle størrelser og 
en masse erfaring også i konfirmationsfester.

Bryllup
Sig ”JA” til den perfekte bryllupsfest. Vi sørger for, at 
alt er som ønsket, helt ned til den mindste detalje. I 
skal blot nyde hinanden, festen og gæsternes selskab 
på denne, for jer helt unikke dag. Og så er I naturligvis 
også velkomne til både kobber-, sølv- og guldbryllup.

Fødselsdag
Rund eller ej! De fødselsdage, der skal fejres i fest-
ligt lag, uden alt besværet, kan med fordel holdes på 
Trinity. Vi sørger for, at det hele forløber som planlagt.

Reception / jubilæum
Stort jubilæum eller blot en formel reception? Vi er 
placeret lige midt i Danmark, kun 5 min. fra motor-
vejen, så deltagelsen bliver maksimal. Vi sørger for 
værtskab i særklasse, god mad og drikke.



Det store overblik
Her finder du Trinity’s ”festpakker”.
Et enkelt og let overblik over vores arrangements-
pakker, således at det er muligt i god ro og mag, at 
træffe den rette beslutning vedrørende typen af 
arrangement og budget.

Pakkerne understøttes af individuelle sæsonmenuer 
og prislister på mulige tilkøb.

Vores Celebration Plannere er garant for en vellykket 
fest, og kan besvare alle spørgsmål og forespørgsler, 
således at I er 100% trygge ved at bekræfte jeres 
fest på Trinity. 

Alle detaljer planlægges efterfølgende i fællesskab,  
op til arrangementets afholdelse.

Se kontaktinformationer på bagsiden.



Trinity fest
Trinity fest med forkælelse

• Velkomstdrink

• 3-retters menu - Vælg frit fra Trinity’s 

sæsonmenuer og buffet’er

• Trinity’s anbefalede vine, ad libitum

• Kaffe med sødt

• Bar med øl, vand og vine fra middagen 

• Natmad: se udvalg

Pris pr. person:  DKK 1.095,-

Gælder ved min. 20 personer og 7-timers varighed. 

Lillebælt fest
Lillebælt fest med forkælelse

• Velkomstdrink

• 3-retters menu - Vælg frit fra Lillebælt 

festmenu og buffet’er

• Trinity’s anbefalede vine, ad libitum

• Kaffe med sødt

Pris pr. person:  DKK 845,-
Gælder ved min. 20 personer og 5-timers varighed

∂

Lillebælt fest+
Lillebælt fest med lidt ekstra af det hele

• Velkomstdrink

•  3-retters menu - Vælg frit fra Lillebælt 

festmenu og buffet’er

• Trinity’s anbefalede vine, ad libitum

• Kaffe med sødt

• Bar med øl, vand og vine fra middagen 

• Natmad: se udvalg

Pris pr. person:  DKK 995,-

Gælder ved min. 20 personer og 7-timers varighed.

Trinity fest+
4-stjernet fest, så bliver det ikke bedre

• Velkomst: Bobler & snacks

• 4-retters menu - Vælg frit fra Trinity’s 

sæsonmenuer og buffet’er

• Udvalgte vine under middagen,             

ad libitum - frit valg fra festvinkort

• Kaffe og sødt

• Bar med øl, vand og vine fra middagen

• Natmad: Udsøgt pølse-/ostebord med 

specialiteter

Pris pr. person:  DKK 1.295,-

Gælder ved min. 20 personer og 8-timers varighed.
∂
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Det med småt: Mix-selv drinksbar med gængse spiritusbrands efter kaffen kan tilkøbes for kr. 100,- pr. couv.

Ønsker I at fortsætte festen udover de fastsatte timer, gør vi opmærksom på, at der beregnes et tillæg på DKK 125,- pr. påbegyndt time pr. gæst, inkl. fortsat bar med øl, vand og vine fra 
middagen samt evt. tilkøbt Mix-selv drinksbar. 





Maden, vinen og filosofien bag
Vi laver mad, der smager af noget!
For vi véd, at det er måltidet, der er hjertet i enhver 
fest. Det er maden, I samles over i flere timer - og det 
er maden, der bliver husket og talt om i lang tid efter.

Vi arbejder med udgangspunkt i det moderne nordiske 
køkken og benytter gode lokale råvarer, efter sæson. 
Vi har Det Økologiske Spisemærke som betyder, at op 
til 60% af vores varer er økologiske. Og vi holder me-
get af økologi; men den gode smag går forud for alt.

Filosofien for vort køkken er enkel:
Glade kokke med gode råvarer, laver god mad.

Du finder et stort og velassorteret vinsortiment på 
Trinity. Vores dygtige tjenerteam finder og udvælger 
vine fra en lang række producenter i hele verden og 
matcher vinene med maden til enhver lejlighed. 

Filosofien for vore vintjenere er: 
Den rette vin til maden, skænket med et smil.



Der er dækket op til fest
Alle festarrangementer med min. 20 kuverter 
inkluderer festlokale, bordopstilling efter aftale, 
opdækning med hvide duge og hvide servietter samt 
friske blomster og levende lys, der matcher anledning 
og årstid.

Nuancer i opdækning og dekoration kan tilpasses 
efter aftale. Vi imødekommer også gerne helt særli-
ge ønsker til udsmykning og dekoration, rådgivning 
og planlægning sker i samarbejde med vores Fest & 
Event medarbejdere.
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Lokaler til enhver fest
Selskabets størrelse har stor betydning for valg 
af lokale. Det rette lokale, ikke for stort og ikke for 
småt, skaber nemlig den helt rette stemning. Vi 
rådgiver og fremviser lokaler, der passer til anledning 
og arrangement.

Der er faktisk muligt at få en hel pavillion for sig selv 
til både fest og overnatning for hele selskabet.

Overnatning 
I forbindelse med festarrangementer tilbyder vi 
overnatning til fordelagtig pris i store, lyse værelser, 
hvoraf mange har udsigt til Den Gamle Lillebæltsbro 
og ellers til vores skønne park og natur.

Alle overnatninger inkluderer stor morgenbuffet med 
friskbagt brød fra eget bageri samt adgang til alle 
faciliteter.



KONTAKT OS PÅ +45 82 27 17 17 ELLER PÅ MAIL REC@TRINITY.DK

FÅ DIN EGEN FEST & EVENT PLANNER
Dit selskab, din fest, reception eller anden livsbegivenhed skal være et skønt 
minde for livet. Det er af vital betydning for os, derfor har vi Fest & Event 
Plannere, der kan inspirere og vejlede ud fra dine ideer og ønsker - og de 
hjælper med at skabe netop den begivenhed, du ønsker.

May-Britt Andreasen
Salg & Sparring, Fest & Event

T +45 82 27 17 17
D +45 82 27 17 50
E mba@trinity.dk
W trinity.dk

CONFERENCE   HOTEL   CELEBRATIONS  EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 . SNOGHØJ . 7000 FREDERICIA
+45 82 27 17 17 . REC@TRINITY.DK

T R I N I T Y. D K

God og nyttig information
Trinity er med sin placering, lige midt i Danmark i 
naturskønne omgivelser ved Lillebælt, ideelt place-
ret for både lokale og gæster fra hele landet. Let at 
komme til og fra, ikke langt fra motorvejen og allige-
vel langt væk fra hverdagens stress og jag.

Facts om Trinity:

• 36 lokaler og et auditorium til 212 personer

• 151 værelser, 243 sengepladser

• 12.500 m2 under tag

• Ca. 80.000 årlige gæster

• 5 1/2 tdr land udendørs areal / park

• 280 gratis P-pladser

• Gratis Wi-Fi

• 5 min. fra motorvejen

• Restaurant med plads til 300 gæster

• Åbent 24/7 med betjent reception

• brasserie G a la carte restaurant & Bar

FÅ ET 
UFORPLIGTENDE 

OPLÆG 
PÅ DIN NÆSTE 

FEST


