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Skovshoved Hotel

Skovshoved Hotel

– atmosfære og nærvær i naturskønne omgivelser
Læg byens travlhed bag jer, og afhold jeres møde eller konference i skønne rammer med udsigt
til Øresund. Med sin unikke beliggenhed i den gamle fiskerlandsby, Skovshoved, er Skovshoved
Hotel et perfekt sted, når I søger en beliggenhed nær København, men samtidig ønsker
fornemmelsen af at være langt væk fra jeres vante rammer.

Facts
Familieejet hotel med
22 hyggelige værelser
Møde- og konferencefaciliteter for 2-140
deltagere med moderne
AV-udstyr og udsigt
til Øresund
15 minutter fra
København og 35
minutter til Københavns
Lufthavn
Fri parkering og
offentlig transport til og
fra København, direkte
til døren
Skøn restaurant og
lækker mødeforplejning
Mødepakker fra kr.
625,Erfarent hotel- og
konferenceteam

B

lot syv kilometer fra København, med

dersyes, så de passer netop jeres behov. Hotellet hjælper

udsigt over havet og den hyggelige

gerne med planlægningen af udflugter i det skønne

Skovshoved Havn, ligger Skovshoved

nærområde, herunder Dyrehaven – og har samarbejde

Hotel. Et unikt, familieejet og atmo-

med flere partnere indenfor for eksempel teambuilding

sfærefyldt boutiquehotel, der sætter

og foredrag.

den personlige service i højsædet. Fra
det øjeblik I træder ind af døren til den smukke historiske

Hipt og hyggeligt

bygning, fornemmer I nærværet og opmærksomheden

Skovshoved Hotel er et gammelt badehotel, kåret af

fra det smilende personale. Her er kunden altid i cen-

rejsemagasinet Condé Nast Traveller til at være et af

trum, og svigerinderne Eva Nadelmann Haahr og Line

verdens mest hippe hoteller. Den oplevelse deles af

Nadelmann, der leder hotellet, gør alt for at give jer en

de mange tilbagevendende gæster. Hotellet er både

uforglemmelig dag. De har begge har mange års erfaring

familiært og hyggeligt, eksklusivt og stilfuldt. Eva og Line

med planlægning og eksekvering af møder og konferen-

byder jer velkomne, og sørger for, at I kan slappe af og

cer fra hhv. den finansielle sektor og mediesektoren, og

trygt overlade planlægningen til personalet – hvad enten

ved hvor kostbart og givende det er, at tage en dag ud af

helt i særklasse. Køkkenet serverer skønne, klassiske

I ønsker et mindre intimt møde eller afholder en stor

kontorkalenderen. De lægger derfor stor vægt på, at gøre

retter tilberedt af sæsonens bedste råvarer med inspi-

konference med madoplevelser, fælles aktiviteter og

dagen både unik og udbytterig.

ration fra det danske, franske og italienske køkken. Nyd

overnatning. Alt i alt sikrer Skovshoved Hotel, at jeres

for eksempel en forret med dampet torsk tilsat selleri-

møde eller konference gøres til en helt særlig begiven-

Tid til fordybelse og fællesskab

pure, fritterede jordskokker og urter, samt en hovedret

hed.

Hotellets smukke og rolige beliggenhed, giver optimale

bestående af helstegt oksefilet med årstidens svampe.

muligheder for en skøn dag væk fra kontoret. Skovsho-

I mødepauserne er fokus på sund og velsmagende

Skovshoved Hotel

ved Hotel har solid erfaring med afholdelse af strate-

forplejning, der holder jer mætte og energifyldte hele

Strandvejen 267,

giseminarer, bestyrelsesmøder og større konferencer,

dagen. Glæd jer til hjemmelavede powerbars, juiceshots,

2920 Charlottenlund

der kan afholdes i den flotte konference- og festsal med

rødbedeknækbrød, og dagens flødebolle som en skøn

Tlf. 39 64 00 28

udsigt over Skovshoved og Øresund. Desuden er maden

”prikken over i’et”. Alt fra mad til aktiviteter kan skræd-

www.skovshovedhotel.com

