SOMMERENS BEDSTE FESTER

Vi prioriterer tilgængelighed, nærvær, gastronomi og fleksibilitet, når vi planlægger fester. Din fest er nemlig
vores ansvar, og vi sætter altid en ære i at give alle vores gæster en oplevelse, de ikke kan få andre steder.
Med en beliggenhed på Admiral Kaj og ved Ofelia Plads, også kendt som Københavns nye smørhul, er der
plads til liv og udfoldelse.

admiralhotel.dk

Sommerfest_flyer_V4_2017.indd 1

15/02/2017 13.07

FRA VELKOMMEN TIL VELBEKOMME

Den personlige relation og nærværet er vigtige ingredienser, for at du kan føle dig tryg i
planlægningen af sommerens fest. Et tæt samarbejde gør det muligt for vores Event
Team at imødekomme jeres behov.
Jeres gæster kan forvente en gastronomisk oplevelse og et unikt håndværk tilsat en
god portion ægte passion. Vi værner om de friske råvarer og har fokus på detaljen og
kvaliteten.
Admiral Hotel har byens måske bedste beliggenhed, hvilket gør det nemt og
overskueligt at komme til og fra hotellet. Bl.a. ligger metroen kun 10 minutters gang fra
hotellet, og hvis du vælger at tage bilen, er der en lang række muligheder for parkering
- foruden hotellets egne P-pladser findes nemlig 500 P-pladser under
Kvæsthusmolen. Herudover kan du altid vælge at komme sejlende og lægge til ved
Admiral Kaj på bedste maritime vis.
Få steder er mere velvalgte til en uforglemmelig sommerfest. Hotellets unikke historiske
rammer, den særlige atmosfære, det kulinariske håndværk og ikke mindst vores team
af veluddannede ildsjæle indbyder til sommerens bedste fester.
Du er altid velkommen til at komme forbi og møde vores Event Team, der kan fortælle
om vores faciliteter og spændende omgivelser.

VI FORESLÅR:
En sejltur på Københavns Kanaler,
hvor I kan opleve byen
fra vandsiden, mens I nyder
et glas bobler.
En velkomponeret 3-retters menu
fra SALT med udvalgte vine.
Kaffe/te.
Fri bar med øl, vand og vin
efter middagen.
Vi hjælper gerne med sjove
aktiviteter, underholdning, musik, så
vi kan skræddersy et arrangement
lige til jer. Mulighederne er mange.
Ring og hør mere om de mange muligheder. Kontakt: Ellen, Trine, Jacob, Karoline eller
Julius fra vores eventafdeling på 33 74 14 14 og event@admiralhotel.dk

Hold sommerfest fra 595 pr. gæst.
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