
FEEL THE DIFFERENCE
radissonblu.com/scandinaviahotel-copenhagen

NYTÅR
2018

BLUE ELEPHANT
Tlf. 3396 5970

copenhagen@blueelephant.com

RESTAURANT KYOTO
Tlf. 3396 5729

mail@restaurantkyoto.dk

OPLEV EN FANTASTISK NYTÅRSAFTEN I EN INTERNATIONAL  
ATMOSFÆRE PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL. 

DER BYDES PÅ FLERE FORSKELLIGE NYTÅRSARRANGEMENTER  
KRYDRET MED ET BREDT UDBUD AF UNDERHOLDNING AF  

FINDSENS FOUNDATION ORCHESTRA,  
BACK TO BACK OG BARBARA MOLEKO.

BLUE ELEPHANT
Fejr det nye år under eksotiske forhold – i en helt anden verden.  

Her venter jer en oplevelse, fra vores thailandske køkken, som forener  
ynde med gastronomi på højeste plan. Denne festlige aften vil blive fejret  

med en velkomstdrink, nytårsmenu, vinmenu, kaffe eller te og avec.

PRIS PR. PERSON KR. 1095,-

RESTAURANT KYOTO 
Ved ”Teppan-Yaki”-bordet serverer vores japanske mesterkokke  

de mest udsøgte traditionelle nytårsretter.

Pris pr. person ekskl. drikkevarer 
MENU A: WONDERFUL NEW YEAR MENU KR. 890,-

MENU B: TEPPAN-YAKI MENU KR. 990,-

VÆRELSER 
Nyd festen og undgå bekymring om hjemtransporten. Forkæl jer selv med en 

overnatning i standard dobbeltværelse inkl. stor morgenmads-buffet.

PRIS PR. PERSON FRA KR. 965,- 
i standard dobbeltværelse.

http://radissonblu.com/scandinaviahotel-copenhagen


BESTILLING AF GALLAMIDDAG, 
ITALIENSK BUFFET OG NYTÅR PÅ TOPPEN

Forhåndsreservation kræves på 
radissonbluscandinaviahotel.nemtilmeld.dk

Sidste tilmelding den 31.12.2018 kl.12:00 
ellers personlig henvendelse på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Ved spørgsmål, kontakt: 
Tlf. 3396 5000 eller eventbooking@radissonblu.com

NYTÅR I SCANDINAVIAN BALLROOM
Aftenen begynder med champagne og kanapéer til dronningens nytårstale.  
Efterfølgende nydes en lækker 4-retters nytårsmenu med tilhørende vine  

af udsøgt kvalitet, kaffe & cognac.
FFindsens Foundation Orchestra vil spille under gallamiddagen. Back to Back og 

Barbara Moleko vil efterfølgende underholde med livlig musik til dem, der ønsker at 
danse. Nytåret skydes naturligvis ind med champagne og kransekage.

PRIS PR. PERSON KR. 1595,-

NYTÅR PÅ 25. ETAGE 
Aftenen begynder med champagne og kanapéer på 25. etage, hvorefter der serveres 
en lækker 5-retters menu med tilhørende vine af udsøgt kvalitet, efterfulgt af kaffe 
& cognac. Dine & Shine Jazz Trio underholder under middagen, og nytåret skydes 
naturligvis ind med champagne og kransekage, alt imens den fantastiske udsigt til 
nytårsfyrværkeriet nydes. Derefter kan aftenen fortsætte med diskotek i Casino 

Ballroom, cocktails i Busstop Bar i lobbyen eller en tur i Casino Copenhagen.

PRIS PR. PERSON KR. 2295,-

NYTÅR I RESTAURANT FILINI  
Vi starter aftenen med velkomstdrink i Busstop Bar. Derefter serveres  
en overdådig italiensk inspireret nytårsbuffet med vine af høj kvalitet  

i den festligt udsmykkede restaurant Filini. Middagen efterfølges  
af kaf fe & cognac og nytåret fejres med champagne og kransekage.

PRIS PR. PERSON KR. 1095,-

DISKOTEK I CASINO BALLROOM
Dans natten igennem til de kendte disco klassikere. 
Festen starter ca. kl. 22.00 og fortsætter til kl. 04.00.

Fri adgang for alle gæster der benytter vore restauranter til nytårsarrangement.

DJ I BUSSTOP BAR
Hold pause fra dansegulvet eller nyd blot en drink til lyden af stemningsfuld

lounge-musik i Busstop Bar, hvor vores professionelle bartendere vil
shake og mixe farverige og smagfulde cocktails indtil festen slutter.

CASINO COPENHAGEN
Afslut aftenen på Danmarks største og Københavns eneste Kasino, 

som du finder på Radisson Blu Scandinavia Hotel. 
Fri adgang for alle gæster der benytter vore restauranter til nytårsarrangement.

http://radissonbluscandinaviahotel.nemtilmeld.dk
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