WEEKENDKONFERENCE
Hold jeres møde eller konference i vores ﬁne, gamle stationsbygning fra 1876. Kursusstation Knudshoved er et
moderne og professionelt kursus- og konferencecenter med egen restaurant og gode overnatningsfaciliteter.

Stedet
• Vi tror på, at vand, luft og natur giver masser af glæde og vilje til at opnå gode resultater.
• Vi har det perfekte mødested med charme, nostalgi og stil.
• Vi mødes på midten (Nyborg) med 10 meter fra Storebælt med egen skov i baghaven.
• Vi sørger for, at I altid er i gode hænder og i samarbejde med jer skræddersyr vi det perfekte møde.
• Vi har et fantastisk team på Knudshoved, som er klar til at tage imod jer med et stort smil og yde en super
god service til jer.

Det lille ekstra
• Vi har gratis parkering og fri opladning af el-biler
• Vi giver jer mulighed for at vælge menuen til jeres arrangement
• Vi har gratis velkomstdrink til jer og en appetizer inden den menu, at I har valgt efter vores kulinariske menukort
• Vi sørger for, at I får en genstand inkluderet både til frokost og aftensmad
• Vi kommer forbi jeres lokale kl. 11:00 hver dag med en lille overraskelse

Faciliteter
• Vi har kursus- og mødelokaler, der rummer alt fra 2-100 deltagere. og alle lokaler er udstyret med tidssvarende og velfungerende AV udstyr.
• Vi har 52 værelser (33 dobbeltværelser, 13 enkeltværelser og 6 suiter)
• Vi har en skøn restaurant, der danner rammen om afslapning og hygge.
• Vi har hyggelokale (vognporten), hvor I kan lege med dart, bordfodbold, billard samt forskellige typer spil og
høre god musik.

Aktivitetsmuligheder
• Teambuilding i vores køkken sammen med vores professionelle kokke, som guider jer hele vejen fra start til
slut, hvorefter I skal nyde den dejlige menu, som I selv har kreeret.
• I receptionen har vi sjove teambuilding spil, som I kan lånes ganske gratis.
• Vi kan hjælpe med at henvise til vores gode samarbejdspartner indenfor forskellige typer teambuilding
I er selvfølgelig også meget velkommen til at komme med jeres egne forslag til aktiviteter.
Endelig kontakt os, hvis I har spørgsmål eller særlige ønsker, vi glæder os til at høre fra jer.
Se priseksempler på næste side.
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WEEKENDKONFERENCE - PRISEKSEMPEL
9-16 weekendkonference – Kr. 2.075,00 inkl. moms pr. person.
Dag 1
• Ankomst
• Morgenkaﬀe hertil rundstykker, pålæg, ost og marmelade samt juice
• Frugt
• Knudshoved surprise
• Indkvartering
• Frokostbuﬀet inkl. 1 genstand
• Eftermiddagskaﬀe og kage
• 2 retters middag inkl. 1 genstand
• Der er fri afbenyttelse af vand og kaﬀe under hele forløbet
• Overnatning i enkeltværelse

Dag 2
• Stor morgenbuﬀet
• Udtjekning
• Knudshoved surprise
• Frugt
• Frokostbuﬀet inkl. 1 genstand
• Eftermiddagskaﬀe og kage
Der er ikke ekstra ydelser på leje af plenum, grupperum, IT og kopiering.
Der er mulighed for gratis opladning til elbiler.
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