
CELEBRATIONS

SKØNNE
RAMMER VED

LILLEBÆLT

SKAL DER VÆRE FEST?
– SÅ LAD DER VÆRE FEST

Du sikrer dig en helt igennem unik og uforglemmelig oplevelse
ved at holde dit arrangement på Trinity. 



Fantastisk beliggenhed. 
Flotte festlokaler. 
Udsigten er en ekstra bonus.

Trinity er kåret som et af Danmarks bedste hotel- og konfe-
rencecentre, fordi vi er vant til at arrangere mange forskellige 
begivenheder ned til mindste detalje. Trinity er også kåret af 
TripAdvisors gæster som et af Danmarks bedste hoteller, fordi 
vores service er i top. Endelig er Trinity anerkendt som et af de 
bedste spisesteder i hele området.

Der er endnu en fantastisk kvalitet ved Trinity, som vi ikke selv 
kan tage æren for: Fra mange af vores festlokaler har du direk-
te udsigt til et af de smukkeste stykker natur i Danmark. 

Og når du tænker lidt over det, er det ikke den dårligste kombi-
nation, når man skal skabe en fest, vel?
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Ingen fest er for stor.
Intet selskab er for lille.

Trinity mestrer både den store - og den mindre fest. Vi kan 
arrangere den spektakulære gallafest, den sjove temafest eller 
fest på helt traditionel vis.

Vi har rammerne, uanset om du gerne vil invitere familie og 
venner til dit livs fest eller du står over for at skulle arrangere 
virksomhedens næste event. Vi tilbyder mange flotte lokaler 
med masser af plads til både middag og dans, til elegante loka-
ler med stemning og format. 

Alle livets begivenheder fra barnedåb, konfirmation, bryllup, 
runde fødselsdage til smukt mindesamvær, kan markeres på 
Trinity.

Uanset hvad du vælger, placerer vi dig i første parket til noget 
af Danmarks flotteste natur med bro og bælt.
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Kom på den vildeste
fest idé. Helt uden at
anstrenge dig.

Fester med sjove og gennemførte temaer er altid et hit. 
Normalt har du selv ansvaret for at planlægge det hele; 
lad os stå for alt!

På Trinity kan du få tema-festen serveret på en sølvfad: 
Vælg mellem et af vores temaer, læn dig tilbage og glæd dig til 
sammen med dine gæster at træde ind i en anden verden.

Vi tilbyder disse velgennemførte temaer: Casino Royale i ren 
James Bond stil, hvor poker eller blackjack indgår. Eller et me-
get populært italiensk tema, der henfører dig til en pittoresk lille 
italiensk landsby. 1001 nat  - orientalsk tema ned til mindste 
detalje, er en tredje mulighed, hvis du altså ikke foretrækker 
ægte Hollywood-stil med rød løber, fotografernes blitzlys, flot-
te kandelabre og cocktails.

Alt er tilrettelagt ned til mindste detalje – naturligvis med me-
nuer og afstemte vine, der er skræddersyet til temaet. 

Hvis du har din egen idé til et sjovt tema, vil vi hellere end gerne 
hjælpe dig med at gøre den til virkelighed.
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Måltidet er hjertet
i enhver fest.

Det er skøn mad, I samles omkring over flere timer, og det er menuen 
eller buffeten, der vil blive husket og talt om længe efter. 

Trinitys Restaurant Lillebælt og Cafe Gerhard & Bar er anerkendt som 
en af de bedste i området. F&B Chefen står i spidsen for et hold, der 
skaber gastronomi på højt plan, hvor råvarer, kreativitet og håndværk 
går op i en højere enhed.

Samtidig har vi en god vinkælder, der spænder bredt: Fra klassiske 
vine til moderne fortolkninger og spirende stjerneproducenter. Vores 
styrke ligger i kombinationen af maden og vinen.

”Husets udvalgte vine” er en oplevelse i særklasse. Vore vintjenere gør 
sig umage for at finde og afstemme de vine, der passer perfekt til den 
menu eller buffet, vi serverer for jer.
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Alle festens detaljer 
skal være i orden.

Detaljerne gør den store forskel. Alle fester har måltidet som 
omdrejningspunkt, i festligt opdækkede rammer og med sublim 
betjening. Festen, der bliver husket af både dig og dine gæster, 
har udsøgte råvarer, der er perfekt tilberedt og elegante omgivel-
ser med fabelagtig udsigt.

Vi ved, din fest er vigtig og unik for dig. Vi forventer, at du  
stiller krav, og at du vil have vished for, at der er styr på hver 
eneste detalje. Fester som din er vore stolteste øjeblikke, hvor vi 
alle – fra Celebration Planner til F&B Chef og øvrige medarbejdere 
- får lov til at udleve vores passion og faglighed.  
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Den skønneste afslutning
på en herlig fest.

Den ultimative luksus efter en god fest er, at du og dine gæster 
har et lækkert værelse, der venter lige nede ad gangen.

Det er ikke bare nemt – det er også rigtig behageligt. Trinity er kå-
ret af TripAdvisor som et af de 25 mest roste hoteller i hele landet. 

Er der behov for en godnatdrink tilbyder Café Gerhard & Bar et 
velassorteret udvalg af specialøl, vin, vand og spiritus - eller blot 
en god kop kaffe. 

Vores dobbeltværelser er store og velindrettede, mange af dem 
har udsigt over Lillebælt, og næste morgen vågner I til en luksus 
morgenbuffet med hjemmebagt brød, fra eget bageri. 

Det er endda overraskende billigt at overnatte efter festen; for 
som festarrangør tilbyder vi dig - og dine gæster overnatning til 
festpris. 
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FÅ DIN EGEN CELEBRATION 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 en Celebration Planner, der kan inspirere 
og vejlede ud fra dine ideer og ønsker - og skabe netop den 
begivenhed du ønsker.

May-Britt Andreasen
Celebration Planner

T +45 82 27 17 17
M +45 61 22 06 26
E may-britt.a@trinity.dk
W trinity.dk

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

TRINITY.DK

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

CELEBRATION, FESTER & SELSKABER
Send en uforpligtende forespørgsel i ro og mag fra vores hjem-
meside. Du finder formularen under Celebrations/forespørgsel

EVENTS
Se i øvrigt vores mange andre spændende aktiviteter og events, 
under events på trinity.dk


