Hankø Fjordhotell & SPA
- et historisk hotell fra 1877 -

Vakkert beliggende på en øy i Oslofjorden, kun 12 km fra
nærmeste by, Fredrikstad og en drøy times kjøretur fra Oslo, finner
du vakre Hankø. Hotellet ble innviet sommeren 1877.
Hovedbygningen ble beskrevet å inneholde en stor spisesal som
«gjør et overmåte fint og nobelt utrykk». I 1873 ble det oppdaget
en særdeles helsebringende, svovelholdig gytje, som man mente
kunne kurere en mengde sykdommer. Dette var også en av
grunnene til at hotellet ble bygget.

arrangerer KNS Hankø Race Week den siste uken i juni hvert år.

I de første 25 årene ble badet besøkt av 10.000 kur gjester. De
fleste var nordmenn, men det kom også mange fra Sverige,
Danmark, Tyskland, England, Russland og Amerika. I takt med
økningen av gjester, ble stedet bygget ut og ved århundreskiftet,
kunne ta imot 250 gjester. Hankø Bad & Kystsanatorium fikk
besøk av Kong Oscar II allerede i 1878, året etter åpningen av
hotellet.

Hotellet ble okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig og fikk hard
medfart. Etter krigen ble det drevet som et sommerhotell og flere
eierkonstellasjoner har eid hotellet. Det moderne Hankø
Fjordhotell ble til etter at Henning Forsberg kjøpte hotellet i 1976
og utviklet det til Østfolds største kurs- og konferanse hotell.
Forsberg har eid og drevet hotellet stort sett siden 1976.

Kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til øya og har sitt eget
sted på Hankø, Bloksberg. I dag er det prinsesse Märtha Louise og
Ari Behn med familie som benytter stedet.
I 1882 holdt nystiftede Fredrikstad Seilforening sin første regatta på
Hankø. Seiling og båtliv har en stor forankring på øya fremdeles.
En av verdens beste regattabaner ligger rett utenfor Hankø og her

Tennissporten har også vært viktig på Hankø og Hankø Tennis
klubb er faktisk Østfolds største tennisklubb, selv om den er i drift
kun om sommeren.
I 1889 ble det satt ut 50 harer, 7 dådyr, 1 hjort og 6 kviger. I dag
teller stammen av dåhjort rundt 200 – og man er garantert å se hjort
dersom man tar en tur rundt på øya.

I 2002 ble det bygget et nytt Spa på Hankø med hele 15
behandlingsrom, yogasal, spinningsal, svømmebasseng, jacuzzi og
badstuer.
Hankø – den grønne, bilfrie øya er et perfekt sted for deg som
verdsetter tradisjon og atmosfære, fantastisk natur, uendelige
fritidsmuligheter iblandet en ro og et velbehag man sjelden finner
sidestykke til.

Et godt sted å være

Reisen til Hankø begynner når du ankommer fergen som tar deg
over sundet til øya. Fergeturen tar noen få minutter. Ved ankomst
til øya, blir du hentet av en av våre biler – eller kanskje velger du å
spasere opp de 500 m til hotellet. Øya er så og si bilfri de eneste bilene som finnes er dem som bringer deg opp til
hotellet. Kanskje du er så heldig å bli hentet av en el-bil?
Det er noe med den avslappende atmosfæren, skuldrene senkes
noen hakk og du kan konsentrere deg om det du kom hit for,
enten det er i forretningsøyemed, sammen med familien eller med
din kjære.
Vår målsetting er at Hankø oppholdet skal være noe mer enn det å
bo på et hotellrom en natt. Det er et annerledes opphold og det er
helhets opplevelsen du skal sitte igjen med når du reiser hjem.
Fokus på vertskapsrollen
Våre ansatte er ambassadører for hotellet og det er viktig for oss at
du som gjest blir sett og føler at her er et godt sted å være. Spør oss
gjerne om det er noe du lurer på.
Velsmakende mat
Våre gjester vender stadig tilbake til oss for vår gode & velsmakende
mat! Utover standardmåltider, er det mulighet for å bestille
festmenyer, grill & skalldyrbord for grupper. Kontakt vår
bookingavdeling for informasjon.

Fakta om hotellet
• Hotellet har 102 rom / 202 senger, fordelt på twin rom,
enkeltrom og suiter. Alle rommene har bad med dusj. Minibar
• 4 stjerners rating
• Døgnåpen resepsjon
• Bar med alle rettigheter
• Pianobar
• Restaurant
• En av Norges største Spa avdelinger med 15 behandlingsrom,
yogasal, spinningrom, svømmebasseng & badstuer, innen- og
utendørs jacuzzi
• Stor gjestebrygge
• Sommeråpen Seilerkro (mai til oktober)
• Sommeråpen kiosk & minimarked
Fasiliteter
• Treningsavdeling med vekter og apparater
• Hankøhallen – vår egen idrettshall
• Fotballbane
• 4 tennisbaner
• Minigolf, bocchia & utendørs sjakk
• Ridning på hest i sommersesongen
• Privat badestrand, Trouville
• Flotte turløyper og skogsstier over hele øya
• Lavvo med villmarksaktiviteter
• Hotellhagen med sittegrupper, partytelt, grill & bar

Aktiviteter og ting man kan gjøre..

Med sjøen som omkranser oss, flott natur og fantastiske turstier
som tar deg rundt øya, er det duket for noen fine naturopplevelser.
Når du skal til Hankø, husk å ta med deg tøy & sko til å være ute –
et opphold blir ikke komplett uten å ha sett øya! Ikke gå glipp av
den store dåhjort stammen som teller rundt 200 dyr!
Strender
Enten du liker sandstrand eller svaberg – du finner alltid noe som
passer deg for et dypp. Vi anbefaler en tur til Trouvillestranden –
som er en sandstrand med «gammeldagse» badehus, grill &
sitteplasser.
Klatring
Hankø har en velkjent klatrevegg, Håbaugen, som er verdt et
besøk.
Med havet rundt oss
Vi har kanoer og kajakker til utleie. Ta gjerne med deg fiskestanga
hit. Vi kan også organisere leie av seilbåt med skipper eller hva
med vår flotte charterbåt – Hankø stjerna? Den tar opptil 10
personer og man kan også få bevertning om bord.
Spa & relax området
Alle våre overnattende gjester har fri adgang til basseng- og

relaxområdet. Husk å ta med badetøy. Daggjester er selvsagt også
velkomne og betaler adgang i resepsjonen. Spabehandlinger
bookes i resepsjonen
Organiserte aktiviteter
I høysesongen har Spa avdelingen eget aktivitetsprogram med yoga,
vanngymnastikk, spinning, løpeturer, guidet vandring etc. Spør
etter program i resepsjonen.
For grupper har vi en aktivitetsmeny med tilpassede team building
aktiviteter. Der finner du alt fra villmarksaktiviteter og båtturer til 5kamp & natursti eller kanskje du ønsker en aktivitet tilpasset din
gruppe. Vi samarbeider med et eventbyrå for bistand på de store
arrangementene. Bookingavdelingen hjelper deg videre.
Hankø & idretten
Hankø er det ideelle stedet for treningsleir. Utendørs på
fotballbanen, på tennisbanene eller i Hankøhallen – idrettshallen
som er merket for mange typer idretter. Forholdene er ypperlige
på Hankø og vi har blant annet hatt fotballag som Blackburn
Rovers, det norske Fotball landslaget, Lyn, Vålerenga & Rosenborg
hos oss, i tillegg til flere kjente håndballklubber. Vi har egne
idrettspakker som er spesialberegnet på idrettslag. Kontakt vår
bookingavdeling.

Hankø konferansen

En konferanse skal være en inspirerende opplevelse og
effektiviteten øker når arbeidet kombineres med aktiviteter.
Hankø er som skapt for de konferanser hvor man ønsker å
kombinere nettopp dette.
Unike konferanser
Vår spesielle beliggenhet, gjør at gruppen er samlet under hele
oppholdet, og alt ligger til rette i umiddelbar nærhet. Våre ansatte
sørger for at rammebetingelsene for konferansen er ivaretatt og
dere kan konsentrere dere om hva som er viktig for dere.
Hankøkonferansen – vår standard konferansepakke
Hankøkonferansen er bygget på vår erfaring med arrangement av
kurs- og konferanser og inneholder følgende elementer:
• Helpensjon (dagens middag, frokost & kjøkkensjefens lunch)
• Overnatting i enkelt eller dobbeltrom
• Møterom med standard teknisk utstyr
• Kaffepauser
• Inngang til basseng & relax avdelingen
• Pianobar
• Gratis wifi
Møtelokalene
Vi legger stor vekt på at gjestene skal ha et behagelig møte hos oss.
Møterommene er store og lyse med gode stoler. Plenumssalene
har prosjektor som standard. Vi har gratis wifi på hele hotellet.

Kapasitet på møterom & grupperom
Klasserom
U bord
Nordkapp / Trosvik
174
54
Nordkapp
66
34
Trosvik
40
26
Rauøy
66
34
Oscar
24
18
Håbaug
32
25
Styrerommet (styrebordsoppsett)
14
7 grupperom fra 6 – 15 personer, alle i nærhet av konferanserom

Hankøhallen
Vår egen idrettshall på 1.000 kvadratmeter har plass til 500
personer i møte
Matopplevelser
Ønskes noe annet å spise enn det som er inkludert i prisen,
arrangerer vi grill, skalldyrbord & festmenyer mot et tillegg i prisen.
Våre grillkvelder i hotellhagen er viden kjent.
For de helt spesielle arrangementene, kan Seilerkroa eller kroloftet
være et alternativ. Seilerkroa er vakkert beliggende i vannkanten.
Aktiviteter
De mest minneverdige konferansene er de som er annerledes – der
noe helt nytt oppleves! La oss hjelpe til med å arrangere en
minneverdig konferanse!

Det er alltid en anledning til å feire

Hvor i Norge kan man ha en hel øy som boltreplass og være samlet
under hele oppholdet og hvor det i tillegg er fokus på deilig mat,
god atmosfære og service?
Konserter & store arrangementer
Hotellet har hatt besøk av mange spennende artister opp igjennom
årene! Personligheter som blant annet Peter Jöback, Sven Bertil
Taube, Dennis Storhøi, Maria Arredondo, Jo Nesbø & Di Derre
har gledet oss med sitt nærvær de senere år. Følg med på våre
hjemmesider hankohotell.no hvor vi stadig annonserer happenings.
Temafester
I hotellhagen arrangeres alt fra Gatsby party, 70 talls fester til Elvis
festival. Gøy er det alltid! Slike parties kan være i hotellets eller i
privat regi.
Jubileer
Er du medlem i en organisasjon som fyller år eller kanskje du selv
har et rundt år å feire? Prøv et opphold på Hankø! Vi sørger for at
rammene blir perfekte slik at dere som gjester kan konsentrere
dere om feiringen
Skalldyraften
Høst er skalldyrtid, etter den 1. oktober er det selvsagt tradisjon for
skalldyraften på Hankø! Det er norske skalldyr som serveres og vi
kan love et vidunderlig måltid!

Julebord
Våre julebord er viden kjent! Alt av tradisjonell, norsk julemat og
som seg hør og bør for et hotell i Oslofjorden, er skalldyrene godt
representert på julebordet vårt! I tillegg er det masse kald og varm
mat, grønnsaker, salater, tilbehør, desserter & kaker og konfekt!
Deretter blir det dans til levende musikk og stor stemning!
Lei hele hotellet!
Hankø kan brukes til så mangt – kundearrangementer, utstillinger
eller personalsamlinger. Ved å leie hele hotellet, garanteres en
privat atmosfære og frihet til å arrangere oppholdet slik en ønsker!
Seilerkroa & Seilerloftet
Seilerkroa er vår a la carte sommer restaurant som åpner i mai
måned! Fantastisk beliggende nede ved gjestehavna, er det et
naturlig stoppested for båtgjester, hyttefolk, hotellgjester & turister.
Seilerkroa kan også leies til selskap og arrangementer. Det samme
kan Seilerloftet som har en intim og hyggelig pubstil. Kontakt oss
for ytterligere informasjon.
Servicehuset
Ligger også ved bryggekanten og benyttes som kiosk/minimarked i
sommerferien. Servicehuset er utstyrt med et lite kjøkken og kan
brukes til krabbefest, svensk kräftskiva eller liknende!

Spa, basseng & relaxavdelingen

Hankø har gamle tradisjoner for Spa. Allerede på 1870 tallet var
Hankø Bad og Kystsanatorium et sted der man kunne få
helsebringende behandlinger. Hensikten den gang som nå, er å gi
mennesker mulighet til å ta hånd om sitt legeme gjennom bad,
behandlinger, spaserturer og god mat.

hotellet, for å være helt sikker på at du får akkurat den
behandlingen du ønsker deg. Vi har alle typer behandlinger fra
ansiktsbehandlinger, peeling & scrub, kurbad og ulike typer
massasje. I tillegg gjør vi plukking og farging av bryn og vipper og
voksing.

Spa er en totalopplevelse av velvære. Det skal være en oase i
hverdagen hvor du kan hente nye krefter, slappe av, bli begeistret
og finne livsgleden.

Spa pakker
Vi tilbyr Spa pakker med og uten overnatting, med en kombinasjon
av behandling og matopplevelse.

Ordet Spa er forkortelse for Salus per Aqua som betyr helse
gjennom vann.

Adgang til basseng & relaxområdet
Alle våre overnattende gjester og alle våre spa gjester har gratis
adgang til basseng og relax området.

Hankøs Spa avdeling
Er en av landets største med 15 behandlingsrom, yoga sal, spinning
rom, treningsrom, svømmebasseng, badstuer, innendørs jacuzzi &
utendørs jacuzzi og ikke å forglemme en deilig og avslappende
salong.
Våre terapeuter
Er alle fagutdannede med lang erfaring. Er det noe du lurer på før
en behandling, spør dem!
Spa behandlinger
Det lønner seg å bestille behandlingene i god tid før du kommer til

Når du skal ha behandling…
Dersom du har booket spa og bor på hotellet, ligger vanligvis
badekåpe og tøfler allerede på rommet ditt ved innsjekk. Du kan
velge å skifte der eller i garderoben i spa avdelingen. Kom til
behandling ca 10 min før behandlingen starter og gå ned i spa
salongen og vent. Der vil en av terapeutene hente deg inn til
behandling. I spa salongen serverer vi te, vann og frukt til alle våre
spa gjester. Ønsker du noe annet å drikke – spør spa
resepsjonisten vår.
Ha en sanselig opplevelse!

Eventyr Bryllup på Hankø

Det å arrangere et bryllup er en stor jobb! Hos oss finner du det du
trenger til et bryllupsarrangement. La oss få være med på
planleggingen fra starten, så blir tiden opp mot den store dagen litt
enklere!
Vi kan være behjelpelige med selve arrangementet, mat & drikke,
transport, make-up/frisør/massasje/pedikyr og manikyr, bil eller
hest & kjerre, blomster & pynting etc.
Mange muligheter
Vi opplever at våre bryllup er svært individuelle og at alle har sine
ønsker for feiringen. Noen vil ha det tradisjonelt, mens andre
ønsker noe helt annerledes. Her er vi åpne for det meste, - fra det
tradisjonelle i vår store spisesal på hotellet, til det helt utradisjonelle
på våre private badestrand, Trouville. Alt er mulig!
De fleste ser på Hankø som et alternativ til sommerbryllup, men
det finnes mange muligheter i de andre årstidene også.

settes opp med stoler og eventuelt lydanlegg.
Transport og brudefotografering med veteranbil
Staselig skal transporten være. Vi har 2 veteranbiler tilgjengelig til
henting og til bryllupsfotografering.
Mat & drikke
God mat & drikke hører til i ett bryllup og vi tilbyr flere
velsmakende festmenyer med dertil tilhørende vinpakker.
Havet er en naturlig ingrediens i vår hverdag og vi tilbyr også et
imponerende Havets Festbord som alternativ festmeny.
Festoppdekking med hvite duker og servietter på bordene er
inkludert i våre bryllupsmenyer.
Vi ser at mange som gifter seg for 2. gang ønsker et mer
utradisjonelt bryllup, kanskje Hankøs store Grillfest ute i
hotellhagen kunne passe?

Selve vielsen
Hankø har ikke vigslet jord, og man kan derfor kun bli viet
borgerlig eller ha en symbolsk seremoni hos oss. Onsøy kirke
ligger nærmest, kun 5 minutter med bil fra fastlandet. Det er i
tillegg flere fine kirker i Fredrikstad og omegn.

Etter middagen er det dans til levende musikk ut i de små timer.

Ønsker dere å vies hos oss, kan dette gjøres i den flotte

Mulighetene er mange – velkommen til bryllupsvisning på Hankø!

Bryllupsnatten
Vår bryllupssuite er nyoppusset, lys og lekker og det perfekte sted å
tilbringe den første natten som ektepar! Hva med en spa
behandling sammen i vårt lekre duo rom for å runde av oppholdet?

Veien hit:

Vikaneveien 405
1621 Gressvik
69 38 28 50
booking@hankohotell.no
www.hankohotell.no

Veibeskrivelse Oslo – Hankø
Kjør E6 sørover mot Gøteborg fra Oslo. Når du kommer til Råde svinger du av til RV 110 og kjører mot Fredrikstad.
Kjør gjennom Råde sentrum og i ca 10 min til du kommer til RV 116 og skilt mot Engelsviken og Saltnes. Kjør i ca 5
min til du kommer til et skilt der det står Hankø – Vikane og RV 117. Kjør i ca 5 min til du kommer ned til vannet og
parker på parkeringsplassen på Vikane.
Veibeskrivelse Svinesund – Hankø
Følg E6 nordover mot Oslo. Ta av fra riksvei 109 og følg skilt mot Fredrikstad. I sentrum av Fredrikstad følg skilt mot
Oslo, riksvei 110. Kjør i ca 5 min. Sving til venstre mot Engelsviken og Saltnes, riksvei 116. Sving til venstre mot
Hankø og Vikane, riksvei 117. Kjør i ca 5 min til du kommer ned til vannet og parker på parkeringsplassen på Vikane.
Husk å betale på parkeringsautomat. Fergen går kontinuerlig til sent på kvelden og bringer deg over til Hankø på 3
minutter. Ønskes det transport til hotellet så gi beskjed til fergen.

