F FAACCIILL I TTEETTEERR
RADISSON BLU
H . C . A N D E R S E N H OT E L
Tæt på banegården, Odense centrum og midt i byens nye spændende kvarter ligger Radisson Blu H.C. Andersen
Hotel. Vi har 17 mødelokaler, som kan rumme alt fra 4 til 1200 mødedeltagere. Alle vores mødelokaler er fleksible,
indrettet med komfortable stole og moderne AV-udstyr.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel er stedet, hvor fremtidens konferencer kan afholdes i moderne omgivelser.
Det vil være rammen for de store konferencer med hundredvis af deltagere, og når der er brug for mere intime
rammer til et fortroligt møde under få øjne.Vores køkkenchef Kim Kristoffersen sammensætter hver dag gode råvarer
til buffeterne, så ingen af vores gæster går sultne fra bordet – og har I særlige ønsker, så klarer vi selvfølgelig også dem.
Vi har egen parkeringsplads, og der er kun 5 minutter til fods fra banegården.
Vi lægger stor vægt på den personlige betjening, så vores konferenceafdelinger står altid til rådighed
for spørgsmål og en snak om jeres arrangement.

VELKOMMEN TIL
•
•
•
•
•
•

4-stjernet hotel i Odense centrum
Brain Food
145 værelser – Yderligere 800 værelser indenfor gåafstand i hjertet af Odense
Restaurant og bar
Room service
Privat parkeringsplads

KONFERENCEAFDELING
•
•
•
•
•
•
•

4-stjernede konferencefaciliteter
Fuld service i forbindelse med arrangementer
17 fleksible mødelokaler
Plads fra 2 til 1200 personer i et lokale
Standard AV udstyr inklusiv i alle priser
Egne teknikere i huset
Radisson Blu Meeting & Events certificeret

LIDT MERE END BARE ET
MØDE- OG KONFERENCEHUS
•
•

Odense Koncerthus – Med ugentlige klassiske-, pop- og rockkoncerter
ODEON – Odenses nye musik-, teater- og konferencehus

Gør det almindelige til ekstraordinært.

RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL

Claus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense C, Denmark
T: +45 66 14 78 00 F: +45 66 14 78 90
hcandersen@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-odense

