HOTEL ARNBJERG
KURSUS OG KONFERENCE 2020
Hotel Arnbjerg råder over forskellige kursusfaciliteter. Både til det store møde, hvor der skal være
udfoldelsesmuligheder samt til det mere intime møde.
Vi har stor erfaring med forskellige Teambuilding dage.
Vi råder desuden over 30 værelser. 28 dobbeltværelser samt 2 enkeltværelser.
Alle priser er incl. alm. AV-udstyr. Dette skal dog aftales individuelt senest dagen før kursusstart ved henvendelse til Hotel Arnbjerg.
Der er trådløst internet på hele hotellet.

Kursuspakker til fast pris
Dagskursus (8.00 – 16.00)
Kaffe/te med 2/2 rundstykker fra Hansens Bageri
Pålæg, ost, marmelade
Isvand i lokalet
Dagens frokost med 1 øl eller sodavand
Kaffe/te med kage
Frugt i lokalet hele dagen
Pris per deltager kr. 449,(dog min. 2000,-)
Døgnpakke
Kaffe/te med 2/2 rundstykker fra Hansen Bageri
Pålæg, ost, marmelade
Isvand i lokalet
Dagens frokost med 1 øl eller 1 sodavand
Kaffe/te med kage
Frugt i lokalet hele dagen
Classic menu med 2 retter og 1 gl. vin
Overnatning i enkeltværelse
Morgenbuffet og herefter tjekke ud senest 11.00
Pris per deltager kr. 1.499, -

Tillæg for møde efter morgenbuffet med isvand/kaffe/te 3 timer

Pris per person kr. 110,-

Tillæg for møde 2. dagen incl. isvand, kaffe/te samt frokost incl. 1 øl/vand
Pris per person kr. 299,-

2 dages kursus med 1 overnatning slut kl. 16.00 på anden dagen

1

Pris per person kr. 1849,-

Mødepakke – formiddag i tidsrummet 8-12
Inkl. kaffe/te med 2/2 rundstykker fra Hansens Bageri
Pålæg, ost og marmelade
Isvand
AV-udstyr
Pris per deltager
kr. 169,- (dog min. 500,-)
Inkl. frokosttallerken med 1 øl/vand
kr. 369,-

Mødepakke - eftermiddag i tidsrummet kl. 12-16
Inkl. eftermiddagskaffe med kage
Isvand
AV-udstyr
Pris per deltager
kr. 139,- (dog min. 500,-)
Inkl. frokosttallerken med 1 øl/vand
kr. 339,Incl. 2 ret Classic menu og 1 glas vin/øl
kr. 399,-

Mødepakke- aften i tidsrummet kl. 18-22
Inkl. aftenkaffe med kage
Isvand
AV-udstyr
Pris per deltager
Incl. 2 stk. smørrebrød
Incl. 3 stk. smørrebrød
Incl. 2 ret Classic menu og 1 glas vin/øl
Tillæg for:
Udskåret frugt
Wienerbasser (små)
3 stk. chokolader

kr. 139,- (dog min. 500,-)
kr. 249,kr. 294,kr. 399,-

kr. 35,kr. 15,kr. 30,-

Hvis de ønsker yderligere tilkøb til vores mødepakker, henviser vi til vores velassorterede
Brasserikort, som garanteret dækker deres behov, hvad enten det er til frokost eller aften.
Når kursus antallet er over 20 personer fremstiller Hotel Arnbjerg normalvis en alsidig frokostbuffet
min. 1 af kursusdagene.

Møder uden forplejning
I salen ved foredrag og lign max. 3 timer ved stolerækker kr. 60,00 per person (min. kr. 3000,-)
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Forslag til bordopstilling med max. antal personer
Brasseristuen

Aflangt bredt bord max 16. personer

Veranda

Aflangt bord max. 26 personer

Galleri

Aflangt bredt bord max. 18 personer

Foyerstue

U-bord max. 20 personer
Skolebord max. 24 personer
Sildeben max. 36

Foyerstue med Foyer

U-bord max 30
Skolebord max. 40
Sildeben max. 48

Pavillon

U-bord max. 36
Skolebord max. 50
Sildeben max. 60

Store sal

U-bord max 40
Skolebord max. 130
Sildeben max 150

Lille sal

U-bord max. 40
Skolebord max 120
Sildeben max. 130

Hele salen

U-bord max. 80 personer
Skolebord max. 250
Sildeben max. 400

Ved stolerækker i hele salen tillades max. 500 personer
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