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Holckenhavn i Tivoli-alliance
■ Tivolis luksuriøse
Nimb Hotel og Holckenhavn Slot, Nyborg,
indgår tværregionalt
samarbejde, Tivolis
første af slagsen
Købestærke,
udenlandske
gæster, der vil have unikke
oplevelser.
Det er målgruppen for en
ny alliance mellem Holckenhavn Slot ved Nyborg og Tivolis Hotel Nimb, der i 2015
blev kåret til verdens bedste
hotel af Small Luxury Hotels.
Det er første gang, Tivoli
indgår i sådan et samarbejde
med en partner uden for København, og Christina Holck,
Holckenhavn Slot, er både
glad og beæret.
- Da vi blev ringet op og
spurgt, om vi kunne tænke
os at indgå i det samarbejde,
tøvede vi ikke ret længe. Det
er virkelig med stolthed, vi ser
frem til at prøve at løfte det,
og det passer utrolig godt i
vores forretningskoncept, siger hun.
Samarbejdet er især møntet
på udenlandske gæster, som
både Nimb Hotel og Holckenhavn Slot har mange af.
På Nimb Hotel, hvor et
værelse koster fra 6200 kr.
per overnatning, har mange
et ønske om at opleve andet
og mere end København, og
på renæssanceslottet ønsker
mange gæster ligeledes at
kombinere opholdet på Fyn
med et besøg i hovedstaden
og Tivoli.
- Vi skal prøve at lave et
sammensat produkt, hvor vi
både skal vise vores hovedstad og Fyn som en destination.
- Det er et tilvalg, man kan
gøre, hvor vi siger til gæsterne, at vi kan tage vare på dem,
fra de lander i Kastrup, og
hvis de ønsker at opleve København, kan vi tilbyde dem
et ophold på Nimb Hotel,
inden de kommer til os, siger
Christina Holck.
Bryllupsgæster
Holckenhavn Slot danner
ramme om såvel konferencer som store og små private arrangementer og fester,
herunder bryllupper. Det er
blandt andet bryllupsgæster,
Christina Holck tænker vil
tage imod det nye produkt.
- Vi har mange gæster i
bryllupssegmentet, hvor den
ene part er dansk og den anden international. Derfor
kommer mange via Kastrup
og København, de bringer
ofte meget familie med sig, og

■ Christina Holck er 14. generation på Holckenhavn Slot. Det har har været i slægtens eje siden 1672 og indgår et prominent samarbejde med Tivoli. Her ses Christina Holck på gårsdagens pressemøde flankeret af Tivoli-direktør Lars Liebst, yderst th, og Mikkel Aarø-Hansen, direktør i Wonderful Copenhagen. Foto: Scanpix.
■ Nibm Hotel i Tivoli blev i
2015 kåret til verdens bedste
hotel af Small Luxury Hotels.
Hotellet er for gæster med
en velpolstret pengepung der er 17 unikke værelser og
suiter, hvoraf Suite Louise er
verdens dyreste. Her står en
enkelt overnatning i 25.000
kroner, men det fås billigere i
andre værelser, fra 6200 kroner. Hotellet bliver udvidet
med 20 luksussuiter, tagterrasse med restaurant og opvarmet pool.
de vil gerne tilbringe en dag i
hovedstaden, siger hun.
Det nye samarbejde er netop gået i luften, og Christina
Holck forventer, at det for alvor tager fart næste år.
- Meget af vores kapacitet
for 2016 er allerede udsolgt.

Af Charlotte Pedersen
chap@fyens.dk.

Holckenhavn Slot og Nimb Hotel
Holckenhavn Slot er et renæssanceslot, der ligger ved Nyborg.
Slottet drives af Christina og
Dennis Hou Holck, som er 14.
generation på stedet, der har
været i slægtens eje siden 1672.
Kapaciteten udgøres af i alt 128
sale, værelser og suiter, og der
tilbydes alt fra små arrangementer til to personer til store
arrangementer, fester og konferencer til flere hundrede personer.
Nimb Hotel består af 17 værelser og suiter, hvoraf den dyreste
koster 25.000 kroner for en en-

kelt overnatning.
Hotellet udvides med 2000 kvadratmeter, et projekt, der står
i et tre-cifret millionbeløb, og
som forventes færdigt i 2017.
Samarbejdet mellem Holckenhavn Slot og Nimb Hotel tilbyder skræddersyede ophold, der
blandt andet byder gæster på
gastronomi, historiske ture og
limousineservice.
Wonderful Copenhagen roser
den nye alliance og mener, det
er en styrkelse af turismesamarbejdet på tværs af regioner og
af hovedstadens samlede oplevelsesprodukt.

Udvikling Fyn: Et
meget stærkt brand
Det nye samarbejde mellem
Tivoli og Holckenhavn Slot
får lutter rosende ord med fra
Udvikling Fyn.
- Når Tivoli og Nimb Hotel
søger en alliancepartner og et
slotsophold, så er Holckenhavn et fantastisk valg både
strategisk og geografisk, siger Thomas Kastrup, forretningschef i Destination Fyn,
en del af Udvikling Fyn.
- Det er klart, at et hotel
som Nimb søger en partner
på samme niveau, og det har
Holckenhavn Slot uden tvivl.
Det er godt set af Tivoli. Tivolis eventyrlige brand kombineret med et eventyrligt
slotsophold, det er noget af
det bedste, dansk turisme kan
byde ind med.
Thomas Kastrup påpeger,
at Holckenhavn Slot - et af de
123 fynske slotte og godser har en perfekt beliggenhed
for udenlandske turister.
- Holckenhavn Slot ligger

kun en times kørsel fra København, og det er ingenting
for en udenlandsk turist, der
har rejst langt i forvejen. Og
slotte er noget af det allermest
fynske, vi har - det er en del af
det fynske dna, siger han.
Destination Fyn har ikke
været involveret eller på forhånd kendt til den nye alliance, men den understøtter perfekt den strategi, Fyn har for
et endnu tættere samarbejde
med København, understreger Thomas Kastrup.
- Det er et potentiale, vi
arbejder intenst med. I dag
rejser turister efter deres interesse, og man kan sagtens
forestille sig flere af den slags
samarbejder på tværs af regioner. Der er mange muligheder for at tilbyde fynske
premium-produkter.
Af Charlotte Pedersen
chap@fyens.dk

