
 

 

Priser for 2019 

Dagsarrangement 

Formiddagskaffe/te, frugt, friskbagte boller, juice og pålæg. 

Årstidens frokost bestående af kød - fisk – ost og sødt inkl. 1 vand pr. person. 

Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies 

Isvand, kaffe/te og frugt under hele arrangementet. 

Lokaleleje samt standard AV-udstyr (projektor, lærred, flipover og whiteboard). 

 

Jeres pris                               Kr. 599,-  

GRUPPERUM 

- Grupperum er inkl. i prisen.    

 

Aftenarrangement 

Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies. 

Isvand, kaffe/te og frugt under hele arrangementet. 

Lækker 2 retters menu sammensat af årstidernes råvarer med et lokal islæt. 

Aftenkaffe/te og lidt sødt. 

Lokaleleje samt standard AV-udstyr (projektor, lærred, flipover og whiteboard) 

 

Jeres pris                                 Kr. 609,-  

GRUPPERUM 

- Grupperum er inkl. i prisen.    



 

 

1/1 Konferencedøgn 

Formiddagskaffe/te, frisk frugt, friskbagte boller, juice og pålæg. 

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person. 

Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies. 

Lækker 2 retters menu, sammensat af årstidernes råvarer med et lokal islæt 

Aftenkaffe/te og lidt sødt. 

1 cocktail eller avec i baren efter maden. 

Overnatning i enkeltværelse. 

Stor morgenbuffet i restauranten. 

 

Jeres pris i enkeltværelse inkl. moms                             Kr. 1.599,-  

 

 

GRUPPERUM 

- Grupperum er inkl. i prisen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1½ Konferencedøgn 

Formiddagskaffe/te, frisk frugt, friskbagte boller, juice og pålæg. 

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person.  

Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies. 

Lækker 2 retters menu sammensat af lokale råvarer. 

Aftenkaffe/te og lidt sødt. 

1 cocktail eller avec i baren efter maden. 

Overnatning i enkeltværelse. 

Stor morgenbuffet i restauranten. 

 

Lille formiddagsbuffet m. kaffe/te og frisk frugt og sunde snacks. 

Frokost efter køkkenchefens valg inkl. 1 vand pr. person. 

Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies. 

Isvand, kaffe/te og frugt under hele mødet. 

Lokaleleje samt standard AV-udstyr (projektor, lærred, flipover og whiteboard) 

Jeres pris i enkeltværelse inkl. moms.                             Kr. 1.999,-  

 

GRUPPERUM 

- Grupperum er inkl. i prisen.  

 

 

 



 

 

Special priser på tilvalg til møde og konference 

Dansk okse eller kalvemørbrad   59,- pr. person 
 
Ost og knækbrød til mødet  49,- pr. person 
 
Smoothie i varianter til mødet            29,- pr. person 
 
Sund pakke (rugbrøds stænger med dip,  
grøntsager, smoothie) til mødet  49,- pr. person 
 
Grill på terrassen hvis vejret tillader        49,- pr. person 
 
Slikpakke: chokolade og slikskåle  49,- pr. person 
 
Snackpakke: chips, peanuts, dip I varianter 49,- pr. person 
 
Vinkuvert (3 genstande)    149,- pr. person 
 
Øl, vand og vin ad libitum                      250,- pr. person 
 
Kok amok arrangement (kokkeskole max 40 personer) – spørg efter pris og indhold 
Opstartsgebyr -  på ca. 3000kr – ca. pris 635,- pr. person  
 
Vinsmagning med egen import  200,- pr. person 
1 times vinsmagning  
 
Ølsmagning med Rækker Mølle bryg  150,- pr. person 
 
Teambuilding    Se vedhæftet fil 
 
Frokost ved 2. verdenskrig bunker(med bus) Spørg efter pris og indhold 
 
Frokost ( walk and talk til fjorden)  Spørg efter ruter 
 
Eftermiddags cykeltur med eftermiddags  sødt Spørg efter pris 

 



 

 

Hotel Fjordgården services / faciliteter: 
Generel information: 

Alle vore værelser er indrettede med allergivenlige dyner, puder, bad, toilet, fladskærms 
TV, radio, telefon og elkedel til kaffe/te. Business værelser har direkte adgang til balkon 
eller udendørs areal. 

Gratis adgang til Hotel Fjordgårdens pool område med pool, spa og sauna kl. 08.00-22.00. 

I øvrigt:  

- Alle værelser er røgfrie. Ryges der på værelset, pålægges rengøringsgebyr på 
kr. 1.500 kr.  

- El-lade-station ved hotellet. 

- Petanque-baner.   

- Mulighed for bestilling af wellness behandlinger. 

- Udlån af cykler. 

- Motionsrum fra 8-22. 

- 24 timers vaske – stryge service. 

- Udlån af pc i receptionen, samt business center til rådighed med mulighed for 
udskrift/scanning m.m. 

- Gratis parkeringsfaciliteter, mulighed for bus parkering. 

- Gratis aviser og Newsweek. Engelske aviser kan bestilles på forespørgsel. 

- Hyggelige pejseområde m/ TV. 

- Hyggelig bar og lounge som er åben hver dag/aften. 

- Indbydende brasserie, hvor vi serveres god gedigen mad, tilpasset årstidens 
råvarer med lokalt islæt.   

- Sekretær service ydes (kopi – scan – sending af post m.m.).   

- Moderne konferencefaciliteter til 300 personer. 

- Alle større konferencelokaler har direkte adgang til udendørs områder. 

- Gratis trådløst internet på hele hotellet, værelser og lokaler.  

- Reception og roomservice – 24 timer i døgnet.  


