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PRESSEMEDDELELSE

Nu åbner fabelagtige ”Hotel Fårup”
Den 4. maj slår Fårup Sommerland dørene op til det nye Hotel Fårup, men allerede nu er det muligt at
få et smugkig på hotellets interiør.
Fårup Sommerland, 12.04.16 – Om mindre end en måned åbner Hotel Fårup midt i Fårup Sommerland helt ude i skoven. Hotellet er inspireret af den ægte fårupske skovstemning, og både interiør samt
eksteriør er indbegrebet af sjov, skov og hygge.
-

Vi har brugt over 50 millioner kroner på det nye hotel og har store forventninger til, at det vil
blive godt modtaget hos vores gæster – både små og store. Tematiseringen omkring hotellet,
både indvendig og udvendig, er helt i tråd med ånden og stemningen som gæsterne ellers
kender fra Fårup Sommerland. Vi har været meget optaget af, at hotellet fremstår meget
autentisk og er tro mod den byggestil, som er karakteristisk for Fårup Sommerland, siger Søren
Kragelund, administrerende direktør i Fårup Sommerland.

Hotel Fårup ligger midt i Fårup Sommerland med udsigt til hyggelig sø samt rutsjebanerne Falken og
Orkanen. Det 4-stjernede familiehotel lægger op til hygge, leg og afslapning for hele familien.
Skovtemaet er trukket med ind på værelserne - eksempelvis er børnenes seng en køjeseng, hvor de får
en fornemmelse af at bo i en træhytte, der er fuglehus på væggen samt ”blade” på brusekabinen.
Panelerne indendørs er beklædt med såkaldte ”Blokhusbrædder”, der er traditionelle paneler, som har
været benyttet igennem mange år i sommerhusene i Blokhus. Desuden har der i hele byggeprocessen
været fokus på at vælge lokale leverandører, eksempelvis er der benyttet et lokalt entreprenørfirma
samt lokale snedkere, tømrere, malere og leverandører af møbler og materialer til hotellet.
Hotellet indeholder endvidere en hotel-restaurant, et lækkert indendørs loungeområde, en udendørs
spiseterrasse samt indendørs- og udendørs legeplads, boldbane og aktivitetsområde. Også i
fællesområderne er ”skoven” en integreret del af hele stemningen med ”rigtige” træer i
receptionsområdet samt et ”levende” elghoved på væggen i restauranten.
Bor man på hotellet, har man direkte adgang til alle de oplevelser, parken har at byde på. Gæsterne på
hotellet har desuden eksklusiv adgang til udvalgte forlystelser en halv time før parken åbner.
Fotokavalkade kan tilsendes: Hotel Fårups indgangsparti, Hotel Fårup set fra søsiden, ”levende” elg i
restauranten, receptionsområde med ”træstubbe-skranke”, to billeder fra indretningen på værelserne
(blandt andet træhytte-køjeseng) samt udsigten fra hotelværelse.

Om Fårup Sommerland:
Fårup Sommerland blev etableret i 1975 og kunne i 2015 fejre 40 års jubilæum. Forlystelsesparken er årligt besøgt
af cirka 600.000 gæster, hvoraf 84 procent af disse er danske. Fårup Sommerland har en gæstetilfredshed på hele
99 procent og har gennem årene vundet en lang række priser, blandt andet Europas 2. bedste forlystelsespark
(2015), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt Danmarks bedste
sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående oplevelser for familier i hele
Norden.

