
Eksklusiv VIP konferencebus

UDNYT TRANSPORTTIDEN        HØJ KOMFORT        MULIGHED FOR INDIVIDUEL INDRETNING

– en del af Bergholdt



VIP Konferencebus
 ◆ Plads til 32 personer og rejseleder
 ◆ 14 personers konferenceområde 

bagerst i bussen
 ◆ Mødeborde til 2 x 4 personer  

foran i bussen
 ◆ 10 siddepladser i lususstole  

med vippebord
 ◆ 6 stk 19” fladskærme  

– mulighed for præsentation  
fra PC til konferenceområdet  
eller til hele bussen 

 ◆  Udtag ved sæderne til opladning 
(230 V)

 ◆ DVD og CD-afspiller samt  
mikrofon

 ◆ Wi-Fi (gratis i Danmark)
 ◆ Aircondition
 ◆ Køleskab
 ◆ Kaffe- og cappucinomaskine
 ◆ Fadølsanlæg
 ◆ Opvaskemaskine
 ◆ Toilet
 ◆ Sikkerhedsseler ved alle  

siddepladser
 ◆ Ekstra tonede ruder
 ◆ Mulighed for trailer

Altid klar med et uforpligtende tilbud



Konvertering af transporttid til kvalitetstid
Som en af de få i Danmark tilbyder Nyborg Rejser – en 
del af Bergholdt – specialindrettede VIP Konference-
busser til erhvervs- og privattransport.

Kombinér fx dit møde eller konference med oplevel-
ser. Busserne er veludstyrede og har de nødvendige 
faciliteter til forberedende arbejde, mødeaktiviteter, 
præsentationer, eller bare hyggeligt samvær frem til 
destinationen.

Vi har en bred kontaktflade inden for events, teater, 
koncerter og sportsbegivenheder. Er der brug for 
overnatning på hotel i Danmark eller Europa, hjælper 
vi også gerne med det praktiske omkring det. Kort 
sagt kan VIP Konferencebussen lejes med kørsel fra  
A til B eller med full-service fra A til Z, om man ønsker 
... og alt derimellem.

Telefon: 65 37 15 16



Bergholdt.dk A/S, som Nyborg Rejser nu er en del af, 
har mere end 30 års erfaring fra branchen og er Fyns 
største turistbusselskab. 

Ud over VIP Konferencebussen omfatter vognparken 
bla. turistbusser i varierende størrelse, dobbeltdæk-
kere, liftbusser og minibusser.

Busparken er omfattende og vel vedligeholdt, så 
sikkerheden er i top. Med erfarne chauffører, der i høj 
grad har fokus på at gæsterne føler sig godt tilpas, er 
en aftale med Bergholdt et godt udgangspunkt for et 
vellykket arrangement. Vi har altid hjertet med.

Nyborg Rejser – en del af Bergholdt.dk
Nymarksvej 51 ·  5800 Nyborg
Rejsegarantinr. 2417

Telefon: 65 37 15 16

– en del af Bergholdt


