H.C. ANDERSEN
HOTEL

Odense er især kendt som H.C. Andersens
Odense er især kendt som H.C. Andersens
hjemby, men også for dens charmerende
hjemby, men også for dens charmerende
gågader med de mange caféer og hyggelige
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butikker, der indbyder til shopping
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Faciliteter
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145 Faciliteter
værelser fordelt på 4 etager
• 145 værelser fordelt på 4 etager
• •Det
centrale
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• Det mest centrale møde- og konference hotel, lige midt i Danmark
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• 90 parkeringspladser tilknyttet hotellet
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trådløst
internet
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• Gratis trådløst internet på hele hotellet
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• Tilbyder Radisson kædens eget udviklede ”Brain-Food” koncept
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– som sikrer optimal energi og sundhed til mødedeltagerne
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