2022

MØDER, KURSER
OG KONFERENCER

Heltå
tæt p

Tæt på banegård, motorvej – og gratis parkering

DAGMØDE

1½ KONFERENCEDØGN

› Plenumlokale (lokaleleje andrager kr. 260,-*)
› Formiddagsbuffet (brødvariationer/marmelade/ost)
› Isvand under hele mødet
› Frisk frugt under hele mødet
› Kaffe og te under hele mødet
› Dagens frokost med 1 vand
› Eftermiddagsbuffet (kage/nødder/frugt og grønt)
Pr. person ved samlet afregning inkl. lokaleleje/plenum ..................... 685,-

Som konferencedøgn plus dag 2 (lokaleleje andrager kr. 470,-*).

KONFERENCEDØGN
› Plenumlokale (lokaleleje andrager kr. 275,-*)
› Formiddagsbuffet (brødvariationer/marmelade/ost)
› Isvand under hele mødet
› Frisk frugt under hele mødet
› Kaffe og te under hele mødet
› Dagens frokost med 1 vand
› Eftermiddagsbuffet (kage/nødder/frugt og grønt)
› Dagens middag med 2 retter og kaffe***
› Overnatning på værelser med bad/brus, toilet, telefon og TV
› Stor morgenbuffet

DAG 2:
› Plenumlokale
› Formiddagsbuffet (brødvariationer/marmelade/ost)
› Isvand under hele mødet
› Frisk frugt under hele mødet
› Kaffe og te under hele mødet
› Dagens frokost med 1 vand
› Eftermiddagsbuffet (kage/nødder/frugt og grønt)
Pris i alt pr. person ved indkvartering på............. Hverdag......... Weekend**
Store enkeltværelser............................................. 2.780,-..................2.560,Store dobbeltværelser........................................... 2.335,-..................2.138,Priserne er inkl. lokaleleje* inkl. AV/projektor pr. person ved samlet
tilmelding og afregning.
** Weekend (fredag, lørdag, søndag) samt ferie- og helligdagsperioder.

UNDGÅ KONGRES-STRESS...

Pris i alt pr. person ved indkvartering på............ Hverdag..........Weekend**
Store enkeltværelser............................................. 2.160,-................. 1.940,Store dobbeltværelser........................................... 1.715,-................. 1.518,-

– benyt vores møde- og kongresadministration
(se specialbrochure).

HELE DANMARKS MØDESTED
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2022

ENKELTPRISER VED MØDER/KONFERENCER

AV

FROKOST
Dagens frokost: Ta’-selv-bord eller frokosttallerken og 1 vand................... 324,-

MIDDAG – OPGRADERING

Følgende er inkluderet i pakkepris og vil være til rådighed efter aftale:
Sekretariat (bureau), talerstol eller talerpult, højttaleranlæg med diverse
mikrofoner, dirigentklokke, panelbord, tavler af forskellig slags, projektor,
flipover og pegepind. Vores lokalemedarbejdere er til rådighed og sørger
for opstilling, klargøring og instruktion af de aftalte AV-midler i lokalet.

Dagens Diner: 3 retter og kaffe.................................................................. 158,-

Dagens Diner: 2 retter og kaffe..............................................................84,-

DRIKKEVARER/PAUSESERVERINGER
Isvand, pr. person pr. konferencedag.......................................................15,Pilsner ..................................................................................................40,Diverse vand...........................................................................................35,Husets økologiske hvid- eller rødvin, pr. 1/1 fl......................................285,Frisk frugt, pr. person pr. gang................................................................37,-

Priserne er gældende fra 1. januar 2022. Ret til ændringer forbeholdes.
Alle priser er inklusive moms og betjening med mindre andet fremgår*
***HUSK momsregistrerede virksomheder kan trække
100% af momsen fra på hotelovernatninger

NYBORG STRAND er aktiv partner i

PARTNER

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark

ALLERGIKER, VEGANER OG VEGETAR
Vi vil gerne imødekomme alle allergener, men har ikke mulighed for at tilpasse vores servering til diverse slankekure.
Er man på kur, tilbyder vi vores veganermenu eller den menu, som arrangøren har bestilt.
Vi gør opmærksom på, at specialkost, som ikke på arrangørens opfordring udleveres/spises, vil blive efterfaktureret til fuld menupris.
For at vi kan opfylde ønsker om specialkost, skal disse være oplyst til os senest 7 dage før ankomst – dette for at kunne minimere madspil og overproduktion.
Oplyses ønsker om specialkost først på dagen, bedes man spise det, som man kan i forhold til den af arrangøren bestilte menu/buffet.
Ved buffetservering har vi taget højde for, at der i sortimentet er et varieret udvalg af veganske/vegetariske retter, og at man dermed kan undgå de fleste
allergier. Køkkenpersonalet guider gerne omkring buffeten. Ved andre præferencer (diæter, slankekure osv.) vil det være vores veganermenu, der bliver serveret.
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