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Set fra parksiden i skumringstimen Udsigt til parken fra værelsesgang

Pauseområde

SlukEfter Bar



PROFESSIONEL MØDE-, KURSUS- OG 
KONFERENCEOPLEVELSE LIGE MIDT I 
DANMARK!

          Det er jeres meget fleksible og altid serviceorienterede tilgang til vores 
samarbejde, der er afgørende for, at vi kommer gang på gang
Citat af Kåre Weng, DNV GL Business Assurance Denmark A/S“ “

2 timer

1,5 time

FREDERIK VI’S HOTEL
Afkørsel 53 fra motorvejen



Frederik VI´s Hotel ligger i naturskønne omgivelser med en rolig 
atmosfære - i hjertet af Danmark. Her er tilkørselsforholdene  
rigtig gode. Med sin beliggenhed få minutter fra motorvejen og 
alligevel kun 10 km fra Odense Centrum, er Frederik VI´s Hotel et 
attraktivt mødested. 

I mere end 195 år har der været hotel og konferencecenter i 
disse smukke bygninger i Odense. Udadtil ses den flotte hvide  
facadebygning, som tager én tilbage til den gamle kongelige  
priviligeret kro, som altid har ligget ved landevejen. Men bag 
facaden åbner sig en moderne verden med store lyse lokaler og  
værelser, som rummer så meget mere end blot et kongeligt visit.

Her finder du de ideelle rammer og faciliteter til både mindre 
og større arrangementer - til bl.a. møder, konferencer, kurser,  
undervisning, seminarer, private fester, firmafester og receptioner 
samt overnatningsmuligheder for op til 122 personer i 62  
værelser og en god og varieret restaurant.

LIDT OM FREDERIK VI’S HOTEL

          Super hyggeligt sted med dejligt personale og fantastisk mad. Det virker 
som om, at I har en dejlig arbejdsplads, med godt miljø. Det kan man mærke 

når man kommer.
Citat af Hanne Liberoth Christoffersen, COK“ “

Parken



• Moderne møde- og konferencefaciliteter med dagslys, lækkert interiør og AV-udstyr

• 9 plenumlokaler og 16 møderum fra 2-240 personer
• Gratis trådløst internet

• 62 værelser

• Køkken med stor vægt på kvalitet og gode råvarer

• Restaurant med atmosfære i både moderne og klassisk stil

• Solgården - skøn udendørsterrasse, hvor kokken griller, når vejret tillader det

• SlukEfter Bar - stemningsfyldt betjent bar med sofagrupper, TV, billard, pool, bordtennis og bordfodbold
• Mindre motionsrum 

• Personale med engagement, energi, smil, fleksibilitet og fokus på service og detaljer 
• Egen park med plads til bl.a. teambuilding, gruppearbejde, walk & talk eller en afslappende stund
• 150 gratis parkeringspladser 
• 200 meter til Hole skov

• Løberuter på afmærket stisystem i skoven

• Du finder os midt i Danmark, tæt på motorvej, afkørsel 53

DET FINDER DU HOS OS



Vores mødelokaler er udstyret med flipover, whiteboardtavle, 
projektor, PC samt blokke og penne til alle deltagere.

Vores grupperum er udstyret med flipover og whiteboardtavle.

Har I brug for assistance, er vores tekniker altid klar til at hjælpe.
Vores konferencekoordinatorer er din sparring i planlægningen 
og giver dig tryghed igennem tæt dialog og erfaring.

DAGMØDE
• Professionelle mødefaciliteter
• 1 gruppelokale pr. 8 deltagere gratis
• Projektor og PC i mødelokalet, samt et bredt udvalg af  

AV-udstyr
• Gratis trådløst internet
• Kaffebuffet med udvalg af kakao, café latte, cappuccino  

og te ad libitum
• Formiddagsbuffet med udvalg af brød m/tilbehør, snacks  

og frisk frugt
• Isvand i mødelokalet formiddag og eftermiddag
• Frokostbuffet inkl. 1 vand
• Eftermiddagsbuffet med sundt og sødt

          Bruger fast Frederik VI’s Hotel i forbindelse med undervisning. Vi har et 
mange-årigt og godt samarbejde, og jeg er altid tryg, når jeg overlader mine 

studerende dertil.
Citat af Solvejg Gyldenløv, Uddannelseskoordinator Århus Universitet“ “

Mødelokale



Event med eftermiddagsservering i parken Gangareal

Mødelokale



Parken SlukEfter Bar

Business 
dobbeltværelse

Morgenbuffet



Vores mødelokaler er udstyret med flipover, whiteboardtavle, 
projektor, PC samt blokke og penne til alle deltagere.

Vores grupperum er udstyret med flipover og whiteboardtavle.

Har I brug for assistance, er vores tekniker altid klar til at hjælpe.
Vores konferencekoordinatorer er din sparring i planlægningen 
og giver dig tryghed igennem tæt dialog og erfaring.

DØGNMØDE
• Professionelle mødefaciliteter
• 1 gruppelokale pr. 8 deltagere gratis
• Projektor og PC i mødelokalet, samt et bredt udvalg af AV-udstyr
• Gratis trådløst internet
• Kaffebuffet med udvalg af kakao, café latte, cappuccino og  

te ad libitum
• Formiddagsbuffet med udvalg af brød med tilbehør, snacks og  

frisk frugt
• Isvand i mødelokalet formiddag og eftermiddag
• Frokostbuffet inkl. 1 vand
• Eftermiddagsbuffet med sundt og sødt
• Dagens 2-retters menu inspireret af sæsonens råvarer
• Aftenkaffe/te
• Overnatning i Standard enkeltværelse
• Stor morgenbuffet

          En helt igennem god oplevelse at holde medarbejderseminar. Mødelokaler 
blev brugt til seminar om dagen, og omdannet til en hyggelig restaurant om aftenen, 
og parken dannede ramme om teambuilding. Meget professionel, fleksibel og venlig 

betjening af alle på hotellet. Der var styr på alt, og vi følte os meget velkomne.
Citat af Diana Ravn, Frie Funktionærer

“ “

Konferencesalen



På Frederik VI´s Hotel er der mange muligheder for en vellykket 
firmafest og event.

Hold f.eks. firmafest med veltilberedt mad over grill og andre 
udendørs aktiviteter sammen med gæsterne. Der er uanede 
muligheder både indendørs og udendørs.

Vi kan være behjælpelige med arrangementer fra 10 - 400  
personer – og vi sætter en ære i at opfylde jeres ønsker. 

Der er mange muligheder for teambuilding og aktiviteter på 
Frederik VI´s Hotel og omegn.

Og meget, meget mere. Så kontakt os endelig og få en snak om 
netop jeres arrangement.

Her er nogle eksempler på, hvad vi kan gøre for dig:

FIRMAFEST & EVENT

• Åfart på Odense Å
• Teambuilding med professionelt bureau
• Golf på Langesø Golf Club
• Besøg på Europas største Bison Farm ”Ditlevsdal”
• Chokoladefortælling og smagsprøver
• Orienteringsløb
• Byvandring med guide, f.eks. ”i H.C. Andersens Fodspor”
• Poker og Casino turnering
• Murder Mystery
• Danseundervisning
• Malerkursus
• Gin, vin og øl smagning
• Ballonworkshop

Drink i 
SlukEfter Bar



Terrassen i Parken
Teambuilding i 
Langesøskoven

Event med
sømandstema

Teambuilding i 
Langesøskoven
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Lokalekapacitet

Biograf Kongres Skolebord Sildeben Mål i m2

Konferencesal 240 170 128 80 204

Konference 1 84 (126) - 48 (56) 24 (40) 88 (110)

Konference 2 84 (126) - 48 (56) 24 (40) 88 (110)

AB 200 160 114 72 190

A 120 - 50 (68) 32 (40) 95 (116)

B 78 - 30 (50) 16 (32) 72 (93)

Mødelokale 1 70 50 48 36 98

Mødelokale 6 50 - - - 49

Mødelokale 11 50 36 24 - 90

Lokale 2-3 - - - - 40

Lokale 4-5 - - - - 40

Lokale 7-8 - - - - 37

Lokale 9-10 - - - - 41

Lokale 17-18 - - - - 39

Gruppelokale 12 - - - - 20

Gruppelokale 13 - - - - 21

Gruppelokale 14 - - - - 20

Gruppelokale 15 - - - - 19

Gruppelokale 16 - - - - 20

11

Ø-Bord U-Bord O-Bord Mødebord Mål i m2

Konferencesal 126 50 - - 204

Konference 1 48 (60) 25 (30) 34 (36) - 88 (110)

Konference 2 48 (60) 25 (30) 34 (36) - 88 (110)

AB 120 44 - - 190

A 54 (66) 27 (30) 32 (40) - 95 (116)

B 36 (54) 18 (25) 28 (32) - 72 (93)

Mødelokale 1 48 30 34 - 98

Mødelokale 6 18 16 18 18 49

Mødelokale 11 24 14 18 - 90

Lokale 2-3 - - - 20 40

Lokale 4-5 - - - 20 40

Lokale 7-8 - 12 - 20 37

Lokale 9-10 - - - 20 41

Lokale 17-18 - - - 20 39

Gruppelokale 12 - - - 8 20

Gruppelokale 13 - - - 8 21

Gruppelokale 14 - - - 8 20

Gruppelokale 15 - - - 8 19

Gruppelokale 16 - - - 8 20

LOKALEKAPACITET

Kvisten Kvisten 12

24



Hole Skov

Parken SlukEfter Bar

Afslapningsområde
i parken



Mødet er taget 
med ud i skoven

Junior Suite

Mødelokale

Mødelokale Firmaevent med temaet 
Orientekspressen

Firmaevent med Hawaii-tema
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