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Velkommen
Når vi på ECH PARK siger “Velkom-
men”, mener vi det – om du er på kursus, 
forretningsophold, til fest eller på en hyggelig fam-
ilieferie, er vores højeste mål at vores gæster skal 
føle sig hjemme og godt tilpas. Vi er derfor stolte 
over at få muligheden for at præsentere vores univers 
og koncept for netop dig.

Siden 1955 har de historiske bygninger dannet 
rammen for ophold, nære relationer og spændende 
oplevelser af enhver art. De charmerende og unik-
ke bygninger har tidligere huset Esbjerg Højskole 
og har således gennem mere end 50 år spillet en 
central rolle i den esbjergensiske historie.
Man kan stadig fornemme historien, når man går en 
tur blandt bøgerne i det gamle bibliotek, går på op- 
dagelse i den store vinkælder eller beundrer hoved-
bygningen og lokalernes karismatiske og særegne 
arkitektur.

I november 2013 slog ejeren af ECH PARK, Palle 
Storinggaard, dørene op for et nyt kapitel i byg-
ningernes mangeårige historie. Efter nænsom res-
taurering foretaget med respekt for historien, stod nu 
et moderne hotel, der både kunne rumme historien 
og havde faciliteter til at kunne skabe nye, endnu 
bedre minder for den nye generation.

Netop de mindeværdige oplevelser er noget, der 
har særlig betydning for Palle Storinggaard og dan-
ner dermed det vigtigste grundlag for ECH PARK. 
Ambitionen var fra starten at skabe et hotel, der 
kunne rumme det hele og hvor der ikke blev gået 
på kompromis med kvaliteten. Hvor der var plads 
til den enkelte gæst og hvor nærvær, fleksibilitet 
og imødekommenhed var grundpillerne. Det eksk-
lusive skulle være inklusive og hans passion for 
faglig stolthed, gode råvarer og kvalitetsoplevelser 
er udgangspunktet overalt på hotellet.

I dag fungerer ECH PARK, under 
ledelse af Palle Storinggaard, som 

hotel, restaurant, konferencecenter, 
fest- og eventarrangør, oplevelsescenter 

og meget, meget mere. ECH PARK henvender  
sig, gennem de mange faciliteter og muligheder 
i området, til par, familier, forretningsfolk og alle 
andre, der ønsker spændende oplevelser og gode 
minder i moderne og professionelle rammer.

Hotellet har moderne, veludstyrede og hyggelige 
enkelt-, dobbelt- og familieværelser, der alle er 
beliggende med udsigt til de store grønne arealer 
bag hotellet. Kun et stenkast derfra ligger den pris-
belønnede Vognsbølpark, der indbyder til roman-
tiske gåture, udforskning af stisystemerne på en 
frisk løbetur og en legeplads til familiens mindste.
I restauranten på ECH PARK tilbyder vi en læk-
ker grillbuffet, der dagligt sammensættes af friske, 
sæsonbetonede råvarer og med respekt for naturen. 
Herudover har vi et stort udvalg af menuer, buffeter 
og arrangementer til private selskaber. Vi har mange 
års erfaring med afvikling af alle slags selskaber og 
vi står altid klar til at råde, vejlede og anbefale, så 
jeres drømme kan blive til virkelighed.

Vores mange konference- og mødelokaler har 
plads til alt mellem 2 til 500 gæster og er lyst og 
komfortabelt indrettet med inspiration fra naturen, 
moderne interiør og det nyeste av- og it-udstyr. Vi 
opstiller efter ønske og vores uddannede personale 
står altid klar til at hjælpe jer trygt og godt gen-
nem arrangementet. Hvis der ønskes en firmafest 
eller en større konference, hjælper vi gerne med 
et skræddersyet manuskript, så dagen bliver helt 
uforglemmelig.

ECH PARK er et univers af muligheder, hvor jeres 
ønsker, drømme og tanker er i centrum og kan 
forventes indfriet til perfektion. Vi glæder os til at 
byde dig velkommen på ECH PARK.
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OVERNATNING
Et godt valg uanset anledning

ECH PARK er beliggende i naturskønne og rolige omgivelser kun et par 
kilometer fra centrum og er derfor det oplagte valg til overnatninger for 
business eller arbejde, ferie for hele familien, romantiske ophold eller 

som afslutning i forbindelse med fester og selskaber.

Vores førsteprioritet er at sørge for, at vores gæster får et skønt ophold 
og føler sig velkomne fra første øjeblik, de ankommer på ECH PARK.

Det ligger i vores DNA at vi, uanset hvilken anledning, du kommer i, vil 
gøre vores bedste for at gøre dit ophold til en mindeværdig oplevelse.

Hotellet har 63 og hyggelige værelser, der konstant er under udvikling 
og opdatering for at sikre, at du som gæst kan nyde opholdet og samtidig 

lade op til en effektiv arbejdsdag. Vores værelser er fordelt på enkelt-, 
dobbelt- og familieværelser, der alle ligger i baghaven bag den store 
hovedbygning og har udsigt til hotellets store, grønne områder. Vores 
værelser er indrettet med skandinavisk design og bærer alle præg af, 
at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Alle værelser er indrettet 

med eget bad og toilet, arbejdsborde, adgang til terrasseområder
gennem de fælles opholdsstuer samt gratis Wi-Fi og fladskærms-tv. 
Det er nemt at komme til hotellet fra motorvejen og det er nemt at 

komme til at parkere. Foran hovedbygningen er der masser af gratis 
videoovervågede parkeringspladser, hvor man trygt kan lade sin bil stå, 

mens man nyder sit ophold.

Med vores skandinaviske morgenmadsbuffet inkluderet i prisen kan du 
være sikker på at få en god, sund og hjemmelavet start på arbejdsdagen, 

lade op til udflugten med familien eller at slutte en god fest af på en 
hyggelig og afslappet måde sammen med dine gæster.
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Tid til ro 
og fordybelse
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-  E
N  G O D  STA RT  PÅ  DAGEN -

HJEMMEGJORT ER VELGJORT
Et harmonisk morgenmåltid giver dig den bedste start på dagen

Morgenmaden er dagens første måltid og ofte det sidste indtryk, gæsterne får af ECH PARK, inden 
de tager af sted. Derfor er vores kaffe nøje udvalgt, vores friskbagte morgenbrød lavet af gode råvarer, 

mælk, ost og smør er økologisk og vores marmelader er naturligvis hjemmelavede – helt fra bunden.

Hos os får du nemlig en skandinavisk morgenmadsbuffet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. 
Vi ønsker, at du skal have værdi for dine penge, når du spiser morgenmad hos os og har derfor 

udvalgt nogle produkter, som giver en solid bund og gør dig klar til at starte dagen på bedst muligvis. 
Vores veloplagte morgentjenere sørger for, at du får en rolig start på dagen i duften af friskbrygget 

kaffe og hjemmebagte vafler, der er lavet på køkkenchefens egen opskrift. 

Skal du have lidt ekstra energi, bør du ikke snyde sig selv for vores hjemmelavede 
smoothies og kokkenes sunde energishots, mens du læser de sidste sider af 

morgenavisen og dig gør klar til endnu en travl dag.



ÆRLIG MAD OG GODE RÅVARER
Gastronomi og godt køkkenhåndværk

Hos ECH PARK elsker vi mad - derfor fokuserer vi på at lave 
ærlig mad lavet på ærlige råvarer. Vi går ikke på kompromis med ud-

vælgelsen af råvarerne og køber, når det er muligt, dansk, økologisk og 
meget gerne lokalt. Vi tror på, at det bedste resultat opnås, når maden 

er lavet helt fra bunden og råvarerne er friske og sæsonbestemte.

Filosofien i køkkenet er, at mad ikke bare er mad. Det skal være 
en oplevelse for vores gæster – hver gang. Derfor bruger vi blandt 

andet det lokale mejeri, som producerer nogle af landets bedste oste, 
udskæringer fra vores lokale slagter og lammet er fra det lokale Alslev 

Å, der ligger placeret lige på grænsen til Nationalpark Vadehavet. 
Det ligger os meget på sinde, at vi ved, hvor produkterne kommer fra 

og vi finder vores inspiration i den vestjyske naturs spisekammer.

Køkkenchefens store passion er kvalitet, godt køkkenhåndværk og 
respekt for det ærlige og det enkle. Han tror på, at mad er bedst, når 
det er lavet frisk fra bunden og det naturlige udgangspunkt er derfor 
både klassisk fransk gastronomi og sæsonens friskeste råvarer, der 

tilberedes med et touch af nordisk kreativitet.
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Vi sætter overliggeren højt og er stolte 

af vores produkter og vores fag. 

Vi sætter en ære i at vise hvad vi kan 

- hver dag – og at kunne kigge vores

gæster i øjnene, mens vi fortæller dem 

om tilberedningen af dagens menu.

Man smager også med øjnene.

Bo Rasmussen – køkkenchef  på ECH PARK

-  GASTRO N O M I  -



KULINARISKE OPLEVELSER
Når smag og æstetik går hånd i hånd

Gastronomi siges at være en betegnelse for, når det kulinariske håndværk 
bliver ophøjet til velsmagende kunst i harmoniske og æstetiske oplevelser.

Derfor forstår vi vigtigheden i en smuk anretning af velsmagende mad. 
Uanset om det er på tallerken, som sharing dinner eller på buffet, yder vores 

kokke altid en ekstra indsats for at kunne tilbyde dig den fuldendte, kulinariske 
oplevelse, når du besøger ECH PARK. Selvom alle råvarerne er nøje udvalgt 

og alle retter er lavet fra bunden, skal maden også se indbydende ud, 
før oplevelsen bliver mindeværdig. 

Inspirationen er taget fra det rene, det enkle og fra den nordiske natur. 
Der udforskes både på farver, tekstur og smag og det klassiske franske 

køkken krydres med skandinavisk lethed i anretningerne. Indtrykket forstærkes 
af de charmerende lokaler, hvert med deres eget unikke særpræg, og de store 

grønne områder, der danner rammerne om ECH PARKS kulinariske univers.

Ønskes der noget helt unikt, anbefaler vi at tage skridtet fuldt ud og invitere 
dine gæster på en aften, der står fuldt og helt i gastronomiens tegn. 

Med ECH PARKS Wine Cellar Dinner danner vores hyggelige vinkælder den 
ideelle baggrund for en mindeværdig aften, hvor det eksklusive naturligvis 

er inklusive og hvor gastronomi og vin går op i en højere enhed. 
Du kan i samarbejde med køkkenchefen vælge op til 8 retter og vores 

kyndige vintjener finder og præsenterer naturligvis de vine, 
der passer allerbedst til jeres menu og smag.

På vores menukort har vi udvalgt klassiske retter og køkkenets egne 
favoritter, men tager gerne udfordringen op og fremtryller retter, 

der ikke er beskrevet i kortet. De uddannede kokke har gæstens ønsker 
og tanker for øje og vil altid gøre deres allerbedste for at gøre jeres 

idéer og drømme om det perfekte måltid til virkelighed.
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RESTAURANTEN
Læn dig tilbage og nyd en veltilberedt buffet i skønne omgivelser

Når du vælger ECH PARKS restaurant, vælger du samtidig at forkæle dig selv, dine venner, 
familie eller kollegaer med en oplevelse udover det sædvanlige. En aften, hvor du kan læne dig 

tilbage og sænke paraderne, lade os stå for servicen og nyde det gode selskab, de smukke 
omgivelser og et veltilberedt måltid. Restauranten har højt til loftet i mere end en forstand 

og servicen er venlig, personlig og med den enkelte gæsts ønsker for øje.

De uddannede kokke står for de gastronomiske oplevelser og skærer for ved buffeten, 
mens de fortæller om udskæringerne og tilberedningen af aftenens menu. 

Kokkene kan med lethed fortælle om ingredienserne – de har nemlig lavet maden fra bunden 
- og deler gerne deres begejstring for faget med vores gæster.

Vores tjenere giver altid gerne en anbefaling og en smagsprøve for at finde den helt 
rette vin til menuen og netop jeres personlige smag. Ønskes der noget helt specielt, er man 

altid velkommen til at gå på jagt på hylderne og vælge sin flaske i hotellets vinkælder. 

ECH PARKS restaurant er det perfekte valg for alle, der har lyst til at opleve en anderledes, 
velsmagende buffet, hvor saucerne er hjemmelavede, hvor brødet er hjemmebagt, salaterne 

er friske og hvor specialiteterne er køkkenchefens egne favoritter – lavet helt fra bunden.

God appetit!
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Da historien om Esbjerg startede i 1867, bestod byen af to gårde, tre huse 
og i alt 23 indbyggere. Havnen, der blev bygget få år senere, blev omdrejnings- 
punktet for den hurtigt voksende by og den industri, byen senere blev 
kendt for. I dag er den tidligere fiskerby Danmarks femtestørste by og det 
knudepunkt, der binder hele vestkysten sammen.

Esbjerg er, takket være sin beliggenhed lige ved Vadehavet, kendt for sin 
enestående natur og store, grønne områder, der alle indbyder til naturoplevelser 
i verdensklasse. Ved skulpturen “Mennesket ved havet” - bedre kendt som 
de 4 hvide mænd, der gennem tiden er blevet byens varemærke, er der 
mulighed for at tage en svømmetur i vandet eller gå en tur langs strand- 
promenaden.

Byens centrum byder på rig mulighed for kulturelle oplevelser og forlystelser.
Midt i byen ligger Esbjerg Kunstmuseum, der udstiller moderne kunst og 
samtidskunst. Museet er altid et besøg værd, og deres årlige særudstillinger 
opnår altid flotte anmeldelser i nationale dagblade og i kunstnerkredse. 
Ligeledes byder Fiskeri- og Søfartsmuseet på maritime oplevelser for 
alle aldre og byder blandt andet løbende på Østers-Galla, Fiskens Dag 
og Fusion Fridays. Byens kulturhuse tilbyder et rigt udvalg af koncerter 
og flotte teater-og revyopsætninger, mens man i byens natteliv kan opleve 
små, intime koncerter med lokale musikere og nye navne på den danske 
musikscene.

Er man til shopping og byliv, er Esbjerg bestemt et besøg værd. Det 
nybyggede ShoppingCenter Broen i hjertet af byen byder på et væld af butik-
ker med kendte brands og gode spisesteder samt gode parkeringsfaciliteter. 
Langs gågaden i Kongensgade finder man et rigt udvalg af spændende 
specialbutikker, charmerende cafeer og små, finurlige forretninger.

Når man bliver sulten efter en lang dags shopping, byder byens mange 
restauranter på alt, hvad man måtte kunne ønske sig af kulinariske oplevelser. 
Vil man smage det hele, kan det anbefales at gå en tur i Street Food Esbjerg, 
hvor man kan smage alverdens madkulturer og ellers prøve byens øvrige 
hyggelige restauranter, der hver har deres velsmagende specialer og unikke 
menuer.

ESBJERG
Velkommen til Esbjerg – en fusion 

af  natur og kultur.
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OMGIVELSER & KULTUR
Med Vesterhavet, Fanø, Tirpitz og Nationalpark Vadehavet og meget mere lige uden for døren, er Esbjerg 

også et naturligt udgangspunkt for alle, der ønsker unikke naturoplevelser og spændende forlystelser - hele året rundt

-  NATU R  &  KU LTU R -



VADEHAVET ER ET MUST SEE
Unik natur og verdensarv på Vestkysten

Hvert år besøger tusindvis af turister fra hele verden vestkysten for at 
opleve Vadehavet. Vadehavet er et unikt tidevandsområde, der med sit 
dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende 

rigdom og et mangfoldigt plante- og dyreliv. Det er dansk natur i verden-
sklasse og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser. 
På grund af sin unikke natur og spændende kulturhistorie blev Vadehavet 

i 2010 udpeget som nationalpark i Danmark og opnåede den efter-
stræbte status at komme på UNESCOS Verdensarvsliste i 2014.

Her er det især tidevandet, der sætter sit karakteristiske præg. 
Fra de høje diger, som beskytter mod stormflod, kan du opleve flotte 

og uendelige udsigter over Vadehavet og det flade marskland. De mange 
sandbanker i Vadehavet er populære tilholdssteder for ynglende sælflokke, 
og der arrangeres løbende sælsafai for hele familien til yngleområderne 
nær Mandø. På de tre vadehavsøer Rømø, Fanø og Mandø får du masser 

af uberørt natur, klitter og nogle af Danmarks fineste sandstrande.

Der er, udover at være idyllisk og unikt, også rå natur, der fungerer som 
et spisekammer for millioner af trækfugle og skaldyrsglade turister. 

Hvert forår og efterår kan man opleve et sandt naturfænomen, nemlig 
Sort Sol. Sort Sol opstår, når flere tusinde af stære på træk, lige før 

de trækker ned på jorden til overnatning, danser på himlen og dermed 
lokalt formørker solen. Fænomenet opstår kun enkelte steder i landet, 

herunder i Ribe og Tøndermarsken, og er en oplevelse, der trækker turis-
ter både fra Danmark og resten af verden.
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Uanset om du søger smukke naturoplevelser, 
badestrande og shopping, kulturhistorisk indsigt 
eller forlystelser i verdensklasse, finder du det 
lige i nærheden, når du besøger Esbjerg. 

ECH PARK ligger tæt på både by, natur og forlys-
telser og er derfor centralt placeret for et væld af 
forskellige aktiviteter. Esbjerg centrum ligger kun 
et par kilometer fra hotellet og med gode trans-
portmuligheder. Der kører busser lige til døren 
og gåturen tager under 30 minutter – derfor har 
du med udgangspunkt i ECH PARK en rig pallette 
af muligheder for gode oplevelser som turist. 

På de lokale øer, Fanø, Mandø, Rømø og Langli, 
finder man smukke, uspolerede naturoplevelser 
og lokale seværdigheder, hver især med deres 
eget særpræg.

Skal familien opleve lidt ekstra sjov, ligger ECH 
PARK kun 45 minutters kørsel fra Legoland og 
Lego House. Her kan familiens mindste opleve 
Danmarks mest kendte og elskede forlystelses- 
park, der siden 1968 har skabt glæde hos både 
børn og voksne samt det nybyggede Lego House, 
der kombinerer sjov leg og spændende læring.

ALT INDENFOR RÆKKEVIDDE
Esbjerg – et naturligt udgangspunkt for gode udflugter
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Fanø

Få minutters sejlads fra Esbjerg 
ligger Fanø. Sejlturen varer 
kun 12 minutter, men man føler 
sig langt væk fra hverdagens 
larm og storbyens tempo, når 
man besøger Fanø. Øen byder 
på rå natur, vadehav, historiske 
boliger, gode restauranter og 
få hundrede meter fra færgelejet 
ligger Fanø Bryghus, der bryg-
ger ualmindeligt velsmagende 
øl. Fanø byder også på strikke-
festival, dragefestival, østerss-
magninger og gode strande.

BLÅVAND, HENNE OG VEJERS

Nord for Esbjerg ligger Varde by 
med Blåvand, Henne og Vejers 
som de helt store turistmagneter 
i sommerperioden.
Her kan du opleve store, hvide 
strande, shopping, spisesteder 
og det prisbelønnede Tirpitz 
museum, der er tegnet af Bjarke 
Ingels. Tirpitz åbnede i 2017 og 
er en attraktion i verdensklasse. 
I den lille by Henne ligger den 
dobbelte Michelin-restaurant, 
Henne Kirkeby Kro, hvor Paul 
Cunningham serverer gourmet-
mad i verdensklasse.

Ribe

Lidt syd for Esbjerg finder man 
Ribe, der er Danmarks ældste 
købstad. Ribe er kendt for sin 
domkirke og byens arkitektur, 
de historiske bygninger 
og de små gader er i sig selv 
et besøg værd. Ribe byder 
også på vikingemuseum, vin- 
festival, klostre og er en af de 
byer i Danmark, hvor historien 
er bedst bevaret.

-  NATU R  &  KU LTU R -
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FESTER OG SELSKABER
Uforglemmelige oplevelser og glade minder

Fejringen af livets store begivenheder og 
mærkedage har været en vigtig tradition overalt 
i verden i flere tusinde år. Det er de dage, hvor 
vi samler familie og venner for at skabe minder 
for livet og fejre rundingen af et skarpt hjørne, 

en særlig højtid, et stærkt bånd mellem to 
mennesker eller andre vigtige begivenheder, 

der giver anledning til uforglemmelige øjeblikke.

På ECH PARK forstår vi, at hver fest er noget 
unikt. Bag hver fest og hver anledning ligger der 
en særlig historie og nogle mennesker, der hver 
især har deres egne ønsker og drømme om den 
perfekte dag. Derfor sætter vi altid god tid af til 
dialogen med dig, når festen skal planlægges. 

Vi har mange års erfaring i at råde, vejlede 
og foreslå løsninger, der sikrer at dine ønsker 
og drømme for den særlige dag bliver netop 

det – helt særlig. 

Vi er opmærksomme på alle detaljer, og vi 
laver ud fra dine ønsker forslag til borddækning, 

menu og festens temaer. Den gastronomiske 
oplevelse skaber vi i fællesskab med dig 
og vores dygtige kokke og vores vintjener 

giver gerne både gode råd og smagsprøver, 
så vi sammen kan finde den helt rette vin 

til menuen. Under festen sørger vores profes-
sionelle og veloplagte personale for, at alle 

gæster har en god aften, og at alt forløber som 
planlagt, så I har tid til at nyde samværet med 

gæsterne, den lækre mad og den gode vin.

-  F
ESTE R  &  S E LS K AB ER  -



LOKALER OG OMGIVELSER
Esbjerg – et naturligt udgangspunkt for gode udflugter
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På ECH PARK har alle vores selskabslokaler forskellige udtryk 
og størrelser, så vi altid kan finde et lokale, der danner de perfekte 
rammer om jeres dag.

Uanset om man ønsker at mærke bygningens historie i det gamle 
bibliotek, have udsigt over de grønne områder fra restauranten eller 
nyde det intime miljø i vinkælderen, er der et lokale, der passer til 
enhver lejlighed, personlighed og smag. Vores kongressal kan 
rumme op til 500 personer og kan stilles op til et brag af en fest med 
stor scene og højt til loftet, mens vores hyggelige krostue er rustikt 
indrettet med udgang til egen gårdhave og områdets store, grønne 
arealer og dermed er perfekt egnet i forbindelse udendørs events.

Ønskes der oktoberfester, vinsmagninger, casino-events, gastro- 
nomiske finurligheder, temafester eller andre særlige events, står vi 
gerne klar som sparringspartner og hjælper med at koordinere og 
arrangere med eksterne eller interne rådgivere. Vi har ligeledes stor 
erfaring med udendørsarrangementer, kokkeevents og temafaster 
og giver gerne hjælp, råd og vejledning, når jeres fest skal gøres til 
noget helt specielt.

Uanset, om det er fødselsdag, barnedåb, guldbryllup, reception, 
julefrokost eller firmafest, står vi klar til at tage imod jer med 
nærværende og personlig service, lækker og hjemmelavet mad 
og lokaler, der passer til netop jeres arrangement. Vi har nemlig 
kun ét enkelt mål: at gøre jeres fest eller selskab til en helt unik 
oplevelse for alle deltagere.

-  F
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Vores forventning til jer var rigtigt høje, men det lykkes 

jer alligevel at overgå dem, det var rigtig god gået. 

Du kan godt rose dit team og hilse dem og sige tusinde 

tak for en fantastisk fest.

Lisa og Karsten, bryllup, September 2017
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BRYLLUPSFESTEN
Livets og kærlighedens fest

Bryllupsfesten skal være romantisk, personlig og helt 
perfekt for netop jer. Hvert par har deres egen unikke 
kærlighedshistorie, som dagen bør afspejle og festen
er en fejring af livet, kærligheden og den bedst mulige 
start på jeres fælles fremtid.
Uanset om I drømmer om det enkle, intime bryllup for de 
nærmeste eller det store, ekstravagante brag af en fest,
er det vigtigt for os, at festen bliver den personlige
og unikke oplevelse, I har drømt om – og mere til.
Derfor sætter vi på ECH PARK en særlig ære i at gøre 
jeres bryllup til en helt speciel dag for jer og jeres gæster. 
Vi strækker os gerne ekstra langt for at imødekomme
de drømme, I har om jeres kærlighedsfest og gennem 
forberedende samtaler kan vi vejlede og planlægge en 
bryllupsfest, der bliver et arrangement, der passer helt 
perfekt for jer.

Den største dag i jeres liv skal gerne opleves i omgivelser 
med smukke og unikke rammer. Vores hotel skaber en
romantisk atmosfære, der er som skabt til en bryllupsfest 
og vi sørger gerne for at hjælpe med en udendørs vielse
i parken, hvis I ønsker det. Er vejret til det, hjælper vi
jer med at sable champagnen med sværd, så fotografen 
kan få det perfekte billede. I samarbejde med vores
blomsterdekoratør er I med til at vælge dekorationer,
farver og blomster og vores bager laver bryllupskagen
helt efter jeres ønsker. Med et stort netværk og profes-
sionelle samarbejdspartnere hjælper vi jer gerne med at 
finde det rigtige band, den perfekte fotograf eller med et 
godt forslag til lokalets udsmykning, så alt bliver helt
rigtigt på den store dig.

Vores dygtige personale står klar til at byde på udsøgte 
menuer med passende vine, opmærksom og hensynsfuld 
service samt en festlig stemning, så I kan fokusere på
dagen og at give hinanden og jeres gæster den uforglem-
melige dag som et bryllup kræver. Vi har mange idéer, lang 
erfaring, blik for detaljerne – og kun et enkelt mål for øje: At 
skabe de perfekte rammer om jeres drømmebryllup.

-  F
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Vi lever af glade gæster
Taknemlige for ros der er blevet skrevet

Tusinde, tusinde, tusinde tak for at i har gjort vores dag 

fuldstændig uforglemmelig. Hold op hvor har der bare 

været kæmpe stor service og et fantastisk personale 

hele vejen igennem. Det er vi simpelthen så glade for.

Kathrine og Peter, bryllup, august 2018                                  

Kæmpe ros til alle på ECH PARK, der var med til at 

give os et fantastisk bryllup i lørdags! Gæsterne 

har efterfølgende rost både maden og stedet,

og flere har endda sagt at det var det flotteste

bryllup de nogensinde havde været til.

Anders og Thea, bryllup, august 2017

Konfirmanden og vi havde en fantastisk dag. Det kunne 

ikke have været bedre. En stor tak til jer. I gjorde det 

eminent ! I har fantastiske medarbejdere – virkelig.

Familien Lorenzen, konfirmation 2018                                                    

Tusind tak for at være med til at gøre i lørdags helt 

perfekt. Vi havde den bedste dag i de bedste rammer.

Lige fra receptionen med bobler og bryllupskage, 

til lækker, lækker mad, gode vine og ikke mindst 

fantastisk service var med til at gøre dagen speciel 

og perfekt.

Vi er absolut ikke ene om at synes, at I gjorde det til

et 12-tal. Toastmaster, familie, venner og kolleger,

som var med til festen har ikke andet end sagt,

at I gjorde det fantastisk. Alle jer hos ECH Park

gjorde det suverænt. 

Kathrine og Mark, bryllup Juni 2018
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Vi havde en fantastisk dag, hvor alt bare var præcis, 

som vi havde tænkt det. Maden og vinen passede 

perfekt sammen med det gode vejr og smagte fantastisk! 

Betjeningen/ servicen var i top! Meget hyggeligt og flot 

pyntet lokale – alle følte sig forkælede. 

Tusind tak for en skøn dag.

Karsten og Lene, fødselsdag, juni 2018                                   

Hermed stor ros til dig og dit personale. Det var i 

sandhed en virkelig godt arrangeret fest, alle gæster 

har rost stedet, maden og betjeningen i høje toner. 

Maden skal have stor ros, desuden var det en 

fremragende præsentation af både vin og mad.

Jesper, fødselsdag, august 2018                                 

En virkelig perle, med et højt niveau. Kan kraftigt 

anbefales til andre, som har interesse i en god oplevelse. 

Alle medarbejdere har en oprigtig interesse I af få 

min oplevelse til at blive verdensklasse. Smuk kunst, 

dejlige omgivelser og en spændende lokalhistorie på 

stedet følger med.                                                                                                                           

Henning, Trustpilot                                                                                       

Allow me on behalf of several hundred guests to let 

you all know we have had a great experience, yet again, 

at your venue. They all, including me, appreciate the 

service levels & the atmosphere you are creating for 

all of us. On a personal level I would like to thank you 

all for always being very attentive and show genuine 

care & concern.                                                                                                                            

Kenneth D., Senior HSE Advisor, TOTAL E&P, April 2018                                                                                       
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Valget af mad og vin har gennem mange århun-
dreder været tæt forbundet – og med god grund. 
Vinen er den komponent, der kan afgøre, om et 
måltid bliver middelmådigt eller mindeværdigt. 
Beslutningen om, hvad der skal skænkes i glas-
set, er derfor mindst lige så vigtig, som beslutnin-
gen om, hvad der skal ligge på tallerkenen.

For at sikre den mindeværdige oplevelse har vi på 
ECH PARK valgt at lade en stor del af vores vine 
være vores egen import direkte fra vingårdene. Vi 
importerer dem gennem hotellets lillesøstersel-
skab, PS Wine Import, der har specialiseret sig i 
at håndplukke de bedste vine blandt de dygtigste 
italienske vinproducenter. Fælles for vinene er, at 
de alle kommer fra små vingårde, der ikke bare 
har bevaret og perfektioneret de gamle tradition-
er, men også har formået at kombinere det klas-
siske håndværk med innovation og nytænkning.

Ambitionen er at kunne tilbyde unikke vine, der 
alle lever op til den høje standard, vi ønsker at 

præsentere på ECH PARK. Vi vil både kunne stå 
inde for vinens kvalitet og for de mennesker, der 
gennem generationer har viet deres liv til at dyrke 
druerne. Vi sørger derfor for løbende at besøge 
de vingårde, vi samarbejder med og kan derfor 
give et detaljeret indblik i sammensætningen af 
vinene og fortælle historier og små anekdoter om 
livet på vingården.

Vinene kan altid findes i restaurantens vinkort 
og kan også købes ud af huset af både privat-
personer og virksomheder. Herudover arrang-
erer vi løbende åbne vinsmagninger i hotellets 
vinkælder, både for vinkenderen og for dem, der 
bare vil udfordre deres smagsløg og vide lidt 
mere om vinens velsmagende univers.
Vi har ligeledes stor erfaring med private vins-
magninger, hvor man kan få et dybt indblik i alle 
vores gode vine - helt på jeres præmisser. På 
ECH PARK ser vi nemlig ikke vigtigheden af at 
diskutere, om glasset er halvt fyldt eller halvt tømt 
– vi noterer os bare, at der er plads til mere vin.

DRUERNE I GLASSET
”Trappen ned til vinkælderen er den sikreste 

og mest behagelige vej til Paradis.” 

Antonie Ozanam (1813-1853)
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DET GODE VÆRTSKAB
Om kunsten at få mennesker til at mærke, de er velkomne

I en tid, hvor restauranterne er blevet betjeningsløse og telefonerne 
udskiftet med bestilling gennem apps, har vi på ECH PARK valgt at 
træde et skridt tilbage – og i stedet fokusere på kunsten at yde det 
gode værtskab. Kunsten at møde vores gæster på deres præmisser 

og om glæden ved at glæde andre.

Servicen er noget, vi giver vores gæster - hvorimod værtskabet er 
noget vi er. På ECH PARK er det en del af vores natur og vores 

grundlæggende praktiske filosofi at ville give vores gæster den bedst 
mulige oplevelse hos os – hver dag. Vi sætter derfor en stor ære i, 

at I føler jer velkomne og godt tilpas fra det øjeblik, I træder ind i den 
gamle hovedbygning til receptionen, der er hele husets hjerte.

At være vært betyder også at tage ansvar for de gæster, vi tager 
imod. Det er et ansvar, vi tager meget alvorligt og vi anser det for vores 
vigtigste opgave at assistere, hjælpe og vejlede, mens I er gæster hos 
os. Vi forstår, at man som gæst har valgt at udvise tillid ved at vælge 
os og dette vil vi gerne kvittere for ved til gengæld at sørge for, jeres 

oplevelse hos os bliver noget helt særligt.

Vores service er venlig, personlig og imødekommende og vores 
uddannede personale elsker at få muligheden for at fortælle om 
husets historie, byens seværdigheder, vinen i glasset og maden 

på tallerkenen - så bare spørg løs.
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MØDER OG KONFERENCER
En mødedag er en investering i dine medarbejdere

På ECH PARK er vi specialister i at afholde møder og konferencer. 
Vi har hver dag rigtig mange gæster til både konferencer og møder 

og er derfor den perfekte sparringspartner i forbindelse med 
planlægningen af jeres dag.

Fra det lille, intime møde til den store konference, strategimødet, 
kick-offs, foredraget, netværksmødet eller noget helt andet har vi altid 

den mødeløsning, der giver jer det bedst mulige udbytte af arbejdsdagen 
- på den måde kan I nemlig koncentrere jer om dagens indhold og om 

at skabe en god og lærerig arbejdsdag med jeres kollegaer.

Et andet vigtigt kriterie for en god mødedag er naturligvis en veltillavet 
og energigivende madoplevelse. Derfor sørger kokkene på ECH PARK 
altid for at have et stort udvalg af lækker, hjemmelavet forplejning, der 
giver jer energi til at holde jer veloplagte, effektive og på toppen. Den 

lille pause kan have stor betydning for mødedeltagerne og derfor sørger 
vi naturligvis for søde fristelser og sunde snacks, så I er klar til at tage 

fat på resten af arbejdsdagen. Den rette forplejning aftales i fællesskab, 
så den matcher arrangementets karakter og mødegæsternes behov.

Som noget helt unikt bidrager de store, grønne arealer og Vognsbøl-
parken, der omkranser hotellet, med den perfekte mulighed for at tilbyde 

vores gæster en sjov og anderledes mødedag. Områderne er perfekte 
til eksempelvis teambuilding-kurser, Walk & Talks og Mystery Games, 
hvis du ønsker at give dine medarbejdere og kollegaer en ekstra god 

oplevelse og bringe dem tættere sammen. Ligeledes sørger vi gerne for 
både tæpper og madkurve, hvis I ønsker at tilbringe frokostpausen i det 

grønne eller slutte dagen med tapas og et godt glas vin i parken.
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OPTIMALE 
VILKÅR

Godt arbejde i inspirerende lokaler
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Det er vigtigt at komme godt fra start, hvis en 
konference skal blive en god oplevelse for 
alle og give det rette udbytte. Med lokaler, 
der rummer alt fra 2 til 500 personer og i alt 
13 lokaler indrettet med forskellige temaer, 
hurtig wi-fi og professionelle mødefaciliteter, 
kan vi altid finde en skræddersyet løsning, 
der passer til netop jeres behov og ønsker 
for en vellykket arbejdsdag.

Vores mindre mødelokaler er forskelligt indrettet 
med plads til mellem 2 og 70 personer og er 
naturligvis udstyret med alle de tekniske 
faciliteter, der måtte være brug for i løbet af 
dagen. Hvad enten man ønsker at afholde et 
anderledes og afslappet møde i vores hyggelige 
vinkælder eller en effektiv arbejdsdag i strøm-
linede lokaler, har vi mødelokaler for enhver 
smag og en hvert behov.

Personalet står naturligvis altid parat med praktisk 
assistance, hjælp til IT, lækker forplejning og et 
venligt smil. Vores store kongressal, der rummer 
op til 500 deltagere, er udstyret med højt til loftet, 
stor scene, tolkebokse og medierum samt profes-
sionelt lyd- og av-udstyr. Vores konferenceværter 
står dagen igennem til rådighed med råd, vejledning 
og teknisk viden, så jeres konference kan få den 
bedst mulige start og I opnår det ønskede resultat.

Uanset anledning står vi klar til at tage imod
jer med en god kop morgenkaffe, nærværende, 
fleksibel og personlig service, lækker og hjem-
melavet mad og inspirerende lokaler, der passer 
til netop jeres arrangement.

“I min rolle som organisationskonsulent og facilitator har jeg, hver gang det har været muligt,

benyttet ECH Parks faciliteter. Det har jeg grundet den fantastiske service mine klienter og jeg nyder 

ved hvert besøg. Jeg er sikker på, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at personalet virkelig formår 

at få “os gæster” til at føle os som venner af huset, der alle får særbehandling. 

Maden er vidunderlig og det er muligt både at booke store, lyse lokaler eller mindre og hyggelige rum, 

som “Biblioteket” afhængig a  arrangementets størrelse og formål. Ofte faciliterer jeg større 

arrangementer med deltagere fra hele landet og det er en stor tryghed for mig, som arrangør, 

at deltagerne kan overnatte samme sted, så vi uden stress og jag kan starte arrangementet til tiden. 

Jeg vil på det varmeste anbefale ECH park. 

Palle, tusind tak for din fleksibilitet, din venlighed og gavmildhed og for at lede et personale, 

der alle lever dine værdier. Det er en kæmpe fornøjelse af være gæst hos jer

Sofie Smidt Hansen, Human Impact, 2015-2018
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DEN PERFEKTE AFRUNDING
På en lang dag med møder, kurser og konferencer

Et vigtigt møde, der afrundes med en lækker middag, lidt networking 
med tapas og et godt glas vin eller måske bare en drink i baren, 

betyder mere, end man tror.

At slutte dagen af med sine kollegaer eller kunder i hyggelige 
omgivelser skaber god stemning, tættere relationer og bedre 

samarbejde og giver dermed mere udbytte af jeres arbejdsdag. 
Dagens seriøse indhold kan drøftes i en lettere tone og man kan 

i fællesskab evaluere forløbet i en hyggelig og afslappet atmosfære.

På ECH PARK hjælper vi dig altid med at skabe rammerne 
for den perfekte afslutning på dit arrangement. Uanset om du ønsker 

at byde dine kunder på en lækker middag eller en lærerig vinsmagning, 
give dine dygtige medarbejdere en kulinarisk oplevelse i form 

af en Wine Cellar Dinner eller bare vil runde af med lidt let forplejning, 
skræddersyr vi gerne den perfekte afslutning på jeres dag.

Også årets sidste sammenkomst på kan I trygt overlade til os. 
Julefrokosten med kollegaerne har ofte en helt særlig betydning 

for medarbejderne og er derfor en god måde at takke dem for en god 
arbejdsindsats i året der gik og lade op til endnu et nyt. Den perfekte 

afrunding af et godt år består af dejlig mad, hyggelige rammer, 
godt selskab og masser højt humør. Vi sørger for det hele, så det 

eneste, I skal gøre er at glæde jer til et brag af en fest.

Vi har stor erfaring med at koordinere og arrangere små og store 
events, private dinners og mere specielle arrangementer, så I trygt 

kan koncentrere jer om at nyde den perfekte afrunding.
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INDE SOM UDE
På ECH PARK er oplevelserne lige om hjørnet
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ECH PARKS centrale beliggenhed kun et 
par kilometer fra centrum giver masser af 
muligheder. Esbjerg byder på mange spænd- 
ende og unikke oplevelser, både til vands 
og til lands. Den enestående natur byder 
på optimale forhold til aktive ferier for hele 
familien - både ude og inde.

Den prisbelønnede Vognsbølpark, der ligger 
i forlængelse af hotellets grønne områder, 
byder på et veludviklet stisystem, der er 
perfekt egnet til en hyggelig og romantisk 
gåtur langs de små søer, mens børnene 
leger på legepladsen. Man kan samtidig 
fodre ænderne ved søerne og komme helt 
tæt på rådyrene i dyrehaven.

Byen er omringet af gode golfbaner og på 
Fanø finder man Danmarks eneste rigtige 
linksbane, der er opbygget efter gammel, 
skotsk tradition. Brug også gerne den 
smukke natur til at tage cyklen med på tur 
– og få rekreation, motion og frisk luft på 
de mange naturstier, der snor sig i områ-
det. Ønskes der mere action, kan vi varmt 
anbefale at leje mountainbikes og teste din 
balance og kondition på et af byens 8 for-
skellige mountainbikespor med varierende 
sværhedsgrader.

Byens geografiske placering gør det muligt 
at dyrke vandsport i højere grad end mange 
andre steder i Danmark og Ho Bugt er et 
godt udgangspunkt. Der er mulighed for 
både wakeboard, vandski, kitesurfing, 
vindsurfing og Stand Up Paddling og flere 
steder i Esbjerg kan du leje udstyr og få 
undervisning i de forskellige vandsport- 
discipliner, inden du tester dine evner på 
strandene.

Udover cykling, golf og gode forhold for 
surfing, arrangeres der i byen løbende 
svømmestævner, internationale fodbold- 
og håndboldturneringer og ishockeykampe 
i Granly-arenaen og det anbefales selv at 
prøve sine sportslige evner i skøjtehallen, 
på GAME Street Mekka, på atletikstadion 
og på byens flexfodboldbaner. 

Om aftenen er ECH PARK ideelt egnet til 
hygge med hele familien. I vores hyggelige 
underetage findes der et stort udvalg af 
brætspil, kortspil, bordfodbold, pokerbord 
og andre aktiviteter, der samler familie 
og venner, bringer smilet frem og skaber 
gode, mindeværdige oplevelser. 
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Ambitionen var fra starten at skabe et hotel, 

der kunne rumme det hele og hvor der ikke blev 

gået på kompromis med kvaliteten. 

Hvor der var plads til den enkelte gæst 

og hvor nærvær, fleksibilitet 

og imødekommenhed var grundpillerne.

Palle Storinggaard, Ejer og Direktør, ECH PARK
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