
Vil du på forhånd sikre dig plads i et madpakkehus og/eller grill? 
 

Du kan på forhånd sikre dig plads i et madpakkehus. 

Det gør du ved at klikke på vores online booking portal, hvor du booker og betaler med kort. Læs vejledningen på 

portalen, når du kommer til velkomstbilledet. Vær opmærksom på at det er et fælles bookingsystem med Fredericia 

Idrætscenter, så der står Fredericia Idrætscenter/Madsby Legepark på mange sider og på din bookingbekræftelse. 

Har du ikke mulighed for at booke online, så få evt. et familiemedlem til at booke for dig. Er du i tvivl, kan du sende 

en mail til madsbyparken@fredericia.dk og så vil vi behandle den så hurtigt som muligt. 

Har du yderligere spørgsmål så kan du også ring til os på hverdage mellem kl. 10 og 14 på 7210 6860. 

Du kan på forhånd sikre dig plads i 1 eller 2 perioder på samme dag. Du sikrer dig derved plads i tidsrummet kl. 10 til 

14 eller/og 14 til 18, (eller kl. 18-21 i visse perioder)  når det er muligt. Se de mulige tider på skemaet for priser og 

perioder. 

Hus 3 har 4 bordrækker. 3 stk med hver 25 pladser og 1 med 15 pladser. Disse regnes som én enhed og der betales 

for minimum én enhed.  

Hus 1 har  40 pladser og regnes for 1 enhed. 

Hus 4 (fra 2.5.2020) har 50 pladser og regnes for 1 enhed. 

Check priserne på skemaet.  

 

Du skal afmelde din reservation senest 10 hverdage inden den planlagte ankomst, og beløbet bliver indsat på din 

medlemskonto. Så kan du bruge beløbet til fremtidige bookinger/betalinger i Fredericia Idrætscenter og Madsby 

Legepark. Efter denne frist vil dette ikke være muligt. 

Erfaringsmæssigt vil det være en god ide at have nogle alternative datoer/tidspunkter, når du skal foretage en 

booking eller hvis du kontakter os med dit ønske. 

Du kan på forhånd også sikre dig plads ved en grill, samtidigt med at du sikrer dig plads i et madpakkehus. 

Læs herunder om grill reservationer. 

Du kan på forhånd sikre dig plads ved en el grill også uden at sikre dig plads i et madpakkehus. 

Du kan på forhånd reservere plads ved en grill. Det koster 150,- kr. pr. grill for 1 time. Derved sikrer du, at grillen er 

tilgængelig på det tidspunkt du har bestilt og den er varm efter ca 10 minutter.  Regn med mellem 20-25 gæster i 

timen pr. grill. 

 

Der følger IKKE pladser med i et madpakkehus når du KUN bestiller grill, derfor må du selv finde pladser ved bord og 

bænk sættene eller ledige pladser i Hus 2 eller det overdækkede spisested ved siden af  Ishuset. 

Grillene er alle placeret i vores 3 grill huse og kan ikke flyttes. Det kan betyde, at den grill du skal benytte kan stå et 

stykke fra hvor du sidder. 

Grillene kan benyttes i tidsrummet fra kl. 11 til Legeparkens lukketid og du kan reservere plads hver hele time. 

Altså kl. 11, 12 osv. 

Du kan afmelde din grillreservation 10 hverdage inden den planlagte ankomst, og beløbet bliver indsat på din 

medlemskonto. Så kan du bruge beløbet til fremtidige bookinger/betalinger i Fredericia Idrætscenter og Madsby 

Legepark. Efter denne frist vil dette ikke være muligt. 
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