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PRESSEMEDDELELSE

Hotel Fårup udvider
Allerede et halvt år efter at Hotel Fårup åbnede, udvider hotellet nu med henblik på at øge
kapaciteten.
Fårup Sommerland, 06.12.16 – Et halvt år efter at Hotel Fårup åbnede, er skovl, spade og
gravemaskine atter taget i brug ved hotellet.
Hotel Fårup oplevede en fantastisk start i løbet af sæson 2016 - med en næsten fuldt booket
højsæson og en lang række positive omtaler. Dermed er en udvidelse af hotellet allerede en
realitet.
- Vi glæder os naturligvis over, at vi allerede nu kan konstatere, at der er et grundlag for at øge
hotellets kapacitet. Sæson 2016 gik over al forventning, og vi har derfor startet udbygningen af
hotellet, fortæller Louise Bager Hansen, der er hotel-leder på Hotel Fårup.
Den nye tilbygning, der skal være klar ultimo februar, er en udvidelse af hotellets
restaurantkapacitet. Helt konkret bygges der nu en ny tilbygning på den østlige side af den
nuværende restaurantbygning. Den nye tilbygning fremstår som et orangeri med mange glasflader,
som byder lyset indenfor. Bygningen er på cirka 90 kvadratmeter og har plads til omkring 80
personer.
Da Hotel Fårup blev etableret, var hotellet primært møntet på turister. Nu viser det sig imidlertid, at
der også er en stor efterspørgsel efter møder, konferencer samt private fester, fx konfirmationer og
fødselsdage.
- Vi ønsker naturligvis at imødekomme dette behov, og så ser vi det også som et vækstområde
fremadrettet i relation til at udvikle os inden for dette segment. Mange oplever, at vi har noget
”unikt” at bidrage med i forhold til eksempelvis møder og konferencer, idet det er muligt at udnytte
omgivelserne i Fårup til fx teambuilding i skoven eller en tur i en af forlystelserne, slutter Louise
Bager Hansen.
Udbygningen af Hotel Fårup var sendt i licitation til tre udbydere. Det var det Saltum-baserede
byggefirma Keld & Johs A/S, der vandt kontrakten. Ud over at være en lokal leverandør benytter
byggefirmaet sig endvidere af lokale underleverandører til eksempelvis malerarbejde, el, VVS, samt
beton-arbejde.

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 80 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
(Kirmes, 2015 & 2016), 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.

