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BEST WESTERN HOTEL SVENDBORG

Toscana á la Sydfyn 
Brostenene topper, og stræderne bliver smallere i byens gamle kerne, hvor handlende i småbutikker udveksler 
snak og kunsthåndværk i stærke farver og design. Med samme præcision som i en gigantisk myretue bølger et 
levende menneskemylder sig ud og ind mellem hinanden. 

I en hemmelig gårdhave i Latinerkvarterets inderste serverer 

værten tapas, mens en troubadour spiller op. Et glas med 

kølende bobler frister i solen med et break fra byens puls. 

Med sin centrale placering for enden af det travle hoved-

strøg i søfartsbyen Svendborg ligger Best Western Hotel 

Svendborg med udsigt til et pulserende byliv og en perfekt 

ramme for en række sociale aktiviteter efter endt kursus-

dag. 

Hotellet er et moderne byhotel, og selvom stedet har det 

meste at byde på, er det ofte byens rum, der tages i brug, 

når input fra dagens møder og konference skal vendes og 

evalueres med kollegaer, fortæller direktør Tom Pelle Jensen. 

”Her får du det sjove, det skæve, det anderledes. Og det 

gør du, fordi vi er forgyldt med en helt fantastisk beliggen-

hed. Her kan du kan få en værtshustur lige uden for døren. 

Du kan gå femhundrede meter ned til havnen og sidde i det 

autentiske pakhus og få dit fiskebord serveret i selskab med 

spillemænd. Du kan tage med ud og sejle med en træskon-

nert, eller du kan tage på Hvidkilde Gods, Egeskov Slot eller 

Valdemars Slot og spise din middag. Eller du kan besøge 

den gamle Matadorstue i Restaurant Børsen, hvor man har 

bygget en hel stue op ligesom i tv-serien Matador. Så mange 

får deres middag serveret i anderledes omgivelser, fordi de 

ligger lige uden for døren.”

GaSTronomiSk TeambuildinG
På spørgsmålet om must see’s er det igen maden og de ga-

stronomiske oplevelser på restauranter og caféer på byens 

torve og i de hyggelige gårdmiljøer, som Tom Pelle Jensen 

fremhæver. Derfor har hotellet designet en række forskellige 

guidede ture, som mødegæsterne kan benytte sig af.

”Mange vælger typisk den guidede værtshustur, hvor fokus er 

på det det sociale og på øl- eller vinsmagning. Ofte besøger 

gæsterne tre steder, hvor de får smagsprøver og fortællinger 

undervejs. Det kan også være, de vælger gastronomisk 

teambuilding, hvor gæsterne smager lokale specialiteter og 

måske skal gætte krydderurter i lokale snapse osv.,” fortæller 

direktøren og supplerer:

”Vores ture er oplagte, når indlæringen og mødedagen er 

omme, og det sociale skal have en anden vinkel. Så krydrer 

vi oplevelsen med noget af det, som Svendborg har at byde 

på. Og med den skønne mad og fantastiske beliggenhed 

med masser af atmosfære og miljø, er det næsten som at 

være i Toscana. Det er bare Toscana på Fyn.” 

Hard ware i Top
Ud over den ideelle placering, som mange af hotellets gæster 

fremhæver som et særligt gode, får også hotellets topprofes-

sionelle udstyr og service gode ord med på vejen.

”Vi er netop blevet nominerede blandt de fem bedste hoteller 

i Danmark, hvad angår vores service, lokaliteter og hard 

ware. Og det er jo heller ikke helt skidt,” slutter Tom Pelle 

Jensen.

FAKTA
BEST WESTERN 
HoTEl SvENdBoRg 
Best Western Hotel 
Svendborg tilbyder 15 
fleksible mødelokaler 
som kan rumme alt fra 
2 til 300 mødedeltagere. 
Alle lokaler er udstyret 
med tidssvarende og 
velfungerende AV udstyr. 
I tilknytning til hotellet 
ligger en af Danmarks 
nyeste biografer, Scala, 
hvor der kan holdes 
konferencer i auditorium. 
Alle auditorier er ud-
styret med topmoderne
flysæder med plads 
til 50-260 personer. 
Hotellets Atriumgård er 
velegnet til udstillinger i 
forbindelse med konfe-
rencer, kongresser eller 
seminarer. Hotellet har i 
alt 135 dobbeltværelser.

www.hotel-svendborg.dk
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”Med den 
skønne mad og fan-
tastiske beliggenhed 

med masser af atmos-
fære og miljø, er det 
næsten som at være 

i Toscana.”


