MØDER & KONFERENCER PÅ BADEHOTELLET
L A N G T VÆ K O G S TA D I G TÆ T P Å D E T H E L E

Big enough to serve you - small enough to know you
+45 39 64 00 28
STRANDVE JEN 267
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S KO V S H O V E D H O T E L .C O M

VORES MØDEPAKKER

HELDAGSMØDE
* Kaffe/te, isvand m/u bobler og frisk frugt hele dagen
* Formiddagspause med juiceshots, sødt & sundt
* 2-retters frokost med sæsonens bedste råvarer (inkl. 1 vand/øl)
* Eftermiddagspause med forfriskende drik, sødt & salt
Kr. 795,Inkl. køkkenchefens lækre 3-retters middag kr. 1.190,H A LV D A G S M Ø D E
* Kaffe/te, isvand m/u bobler og frisk frugt hele dagen
* Formiddagspause med juiceshots, sødt & sundt
eller eftermiddagspause med forfriskende drik, sødt & salt
* 2-retters frokost med sæsonens bedste råvarer (inkl. 1 vand/øl)
Kr. 655,Inkl. køkkenchefens lækre 3-retters middag kr. 1.050,AFTENMØDE MED MIDDAG
* Kaffe/te, isvand m/u bobler og frisk frugt
* Eftermiddagspause med forfriskende drik, sødt & salt
* Køkkenchefens lækre 3-retters middag sammensat
af sæsonens bedste råvarer
Kr. 815,				
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OM VORES FORPLEJNING
Vores forplejning er 100% hjemmelavet, og alle vores pauseforplejninger
er 99% økologiske. Al forplejning kan tilpasses til fx vegetarer,
allergener eller andre ønsker.
OVERNATNING I FORBINDELSE MED MØDE
Skovshoved Hotel er et GreenKey certificeret hotel. Vi tilbyder
overnatning til konferencepriser, - både til de deltagere, der
kommer dagen før, eller hvis mødet er over flere dage.
Vi har 22 værelser, flere med balkon og skøn udsigt over Skovshoved
Havn og Øresund. Værelset er indrettet med eget badeværelse med
toilet og brus samt skrivebord, minibar, safety box, hårtørrer, elkedel,
økologiske plejeprodukter, gratis WiFi, kabel tv og strygebræt/strygejern.
Pris pr værelse fra kr. 1.295,Tilkøb til jeres gæster:
Fx Badekåber, cykelleje og velkomstgave på værelset.
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VORES LOKALER

Vi tilbyder utraditionelle mødelokaler med smuk og hyggelig indretning, naturligt
lysindfald og med enten udsigt, gårdhave eller egen terrasse. Alle lokaler har moderne
AV-udstyr, Clickshare og mulighed for bestilling af Polycom videobar. Lokalet er
dækket op med blokke, penne, flipover og whiteboard.
Pauseforplejninger serveres i jeres lokale.
PAVILLONEN

3-12 peroner

Et samlet bord

Udgang til lille gårdhave

SUITEN

10 personer

Et samlet bord

Udsigt til Skovshoved/Øresund

SALEN

Biograf

U-form

Skolebord

Caberet

Brønd

Board

Lille sal

44

20

18

32

24

16

40

Stor sal

150

24

43

80

28

8

120

Runde borde

PÅ SKOVSHOVED HOTEL FÅR I:
* Mødelokaler med naturligt lysindfald, udsigt og udgang til gårdhave eller terrasse
* Moderne mødefaciliteter, WiFi, blokke & penne på mødebordet
* Hyggelige omgivelser
* Fri parkering, el-ladestander, bus til Københavns centrum lige udenfor døren
* Økologisk sund og lækker pauseforplejning gennem hele mødedagen
* Høj service fra engagerede medarbejdere, både før og under jeres møde
* Masser af muligheder for teambuilding på og omkring hotellet
* Fast pris på taxa tur til/fra Kastrup lufthavn (bestilles i receptionen)
.....og et uforglemmeligt møde på et GreenKey certificeret badehotel.
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