Ved over
50 personer
får I stillet hele
fællesbygningen
til rådighed

MØDER
& KURSER

Dagsmøde
Kursusdøgn
1½ kursusdøgn

555,- kr.
1.725,- kr.
2.135,- kr.

VI TILBYDER LYSE OG LÆKRE KURSUSFACILITETER
FOR ALLE OG FOR HELT OP TIL 150 PERSONER
Dronningens Ferieby er mest kendt for at være

Scleroseforeningens ferieparadis. Det er vi også,
men hvad du måske ikke ved er, at vi tilbyder lyse
og lækre kursusfaciliteter for alle og for helt op til
150 personer. I kan være helt jer selv, holde fortrolige møder og te jer lige så tosset, I vil.

OVERNATNING
I bor i nyrenoverede boliger med to soverum. Boligerne er indrettet med badeværelse med bruser
samt et gæstetoilet.
AKTIVITETER
Vi ligger midt i naturen og tæt på stranden, som
indbyder til udendørs aktiviteter. 600 meter fra os
finder I Kyst og Fjordcentret, som holder til i Klithuset. Her kan I give jer i kast med eksempelvis:
•
•
•
•
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Opgaver og konkurrencer – 10-kamp eller
5-kamp
Fælles tur i waders
Sejltur i joller eller kanoer
Ildværksted og pandekager

MØDEFACILITETER
•
•
•
•
•

2 kursuslokaler med plads til 25 personer
eller stort lokale til 50 personer
Konferencesal med plads til 150 personer
Pejsestue
Grupperum
Alt i AV-udstyr inkl. podie med kørestolsadgang og teleslynge

Tilgængelighed for kørestolsbrugere er helt i top.
Ved over 50 personer får I stillet hele fællesbygningen til rådighed.
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Særlige
kosthensyn
skal forudbestilles

EKSEMPLER PÅ MØDEPAKKER & PRISER 2020
DAGSMØDE
KL. 9.00 - 16.00

1,5 DAGS KONFERENCE MED OVERNATNING
KL. 9.00 – 13.00 PÅ DAG 2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/te, bolle med ost/pålæg
Frokost inkl. 1 sodavand og isvand på bordene
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebag
Frugt og snacks på buffet uden for lokalet
Isvand står på bordene i mødelokalet
Lokaleleje er inkluderet

Pr. person kl. 9.00 - 16.00 kr. 555,Pr. person ved dagsmøde der slutter
efter 2 retters aftensmad kr. 830,DØGNKONFERENCE MED OVERNATNING
KL. 9.00 – 10.00 PÅ DAG 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formiddagskaffe/te, bolle med ost/pålæg
Frokost inkl. 1 sodavand og isvand på bordene
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebag
2 retters menu til aften
Overnatning inkl. hotelopredning
Morgenbuffet
Frugt og snacks på buffet uden for lokalet
Isvand står på bordene i mødelokalet
Lokaleleje er inkluderet
Afrejse efter morgenbuffet på dag 2

Pris pr. person ved 2 personer
i hvert hus kr. 1.725,-

Formiddagskaffe/te, bolle med ost/pålæg
Frokost inkl. 1 sodavand og isvand på bordene
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebag
2 retters menu til aften
Overnatning inkl. hotelopredning
Morgenbuffet
Frokost inkl. 1 sodavand og isvand på bordene
Frugt og snacks på buffet uden for lokalet
Isvand på bordene i mødelokalet
Lokaleleje er inkluderet
Afrejse efter frokost på dag 2

Pris pr. person ved 2 personer i
hvert hus kr. 2.135,-

PRISER PÅ DRIKKEVARER:

• Husets vin DKK 150,- pr. flaske
• Øl DKK 30,• Sodavand DKK 25,DER ER TILLÆG PÅ FØLGENDE YDELSER:

•
•
•
•
•

Overnatning med 1 person i hvert hus
Aftenkaffe med sødt
3 retters menu (i stedet for 2 retters)
Diverse drikkevarer
Forlænget åbningstid i fælleshuset efter
aftale (vi lukker normalt kl. 23.00)

Senest 2 uger før ankomst bedes I fremsende navneliste med
angivelse af, hvem der skal sove i samme hus samt ønsker
til bordopstilling, AV-udstyr, kosthensyn og eventuelt andet.
I bedes også meddele, om drikkevarer skal betales af den
enkelte kursist eller om der skal udskrives en samlet faktura.
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