Stor succes med Golfophold på Frederik VI’s Hotel
Det giver rigtig god mening for Frederik VI’s Hotel at være sponsor til Faaborg Golfklub – Hotellet oplever nemlig
stor succes med deres golfophold.
”Vi startede op med golfophold sommeren 2020 med fin succes” fortæller hoteldirektøre Thomas Danielsen og
fortsætter; ”Hotellet ligger midt på Fyn og har nem adgang til de mange golfbaner på Fyn. Vores golfgæster
bruger hotellet som udgangspunkt til at spille på 2-4 forskellige golfbaner, fordelt på 2-3 dage.
”Fyn byder på mange gode baner – ikke mindst Faaborg Golfklub. Gæsterne kommer trætte tilbage, med farve i
kinderne efter nogle gode timer i Faaborg. Når de kommer retur, er noget af det første de gør, at få en kold øl
eller glas hvidvin på terrassen. Er vejret mindre godt, trækker gæsterne i hotellets bar, hvor der dystes i pool,
billard, dart, bordfodbold og bordtennis”.
”Vi har været hårdt ramt af Corona-nedlukningerne, men nu er vi i gang igen. Det har vi virkelig glædet os til. Vi
høre grin og snak, tager imod golf- og cykelturisten, konferencerne er i gang igen og snart skal vi holde en
masse fester – august og september er godt fyldt op med bl.a. bryllupper og konfirmationer” fortæller en tilfreds
Thomas Danielsen
”Trods diverse restriktioner, er vi ved at have en fornuftig hverdag igen – gæsterne har virkelig taget godt imod
genåbningen. Nu nærmer vi os en sommer, hvor vi byder mange sommergæster velkommen – ikke mindst
golfgæster.
”Vi forventer at 5-doble antal gæster på golfophold i år – vi har allerede flere golfgæster nu, end hele 2020”
Det hele er meget sjovere nu – vi har glade gæster og ikke mindst er medarbejderne tilbage igen. Vi glæder os
over, at have en mere normal hverdag, hvor vi kan yde god service, tale med gæster og servere lækker mad.
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