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Hr./Fr./Fa. ...................................................  

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

KONFERENCER & MØDER 2022 

Hotel Skanderborghus er et professionelt kursus- og konferencehotel. Vi har plenumlokaler med en 

kapacitet fra 5 -120 personer samt gode grupperum. Lokalerne er udstyret med Av-udstyr samt 

trådløs internet-adgang. Som noget nyt kan nu også tilbyder for video konferencer efter 

forudgående aftale. Fra lokalerne er der udsigt til den inspirerende og flotte natur.  

 

Hotel Skanderborghus har en beliggenhed i særklasse, med en placering direkte ned til 

Skanderborg Sø og med den pragtfulde skov som nabo, dette giver mulighed for at gøre 

kursusopholdet til en helt speciel oplevelse.  

Vi glæder os til at byde Dem og Deres gæster velkommen på Hotel Skanderborghus 
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MØDER & KONFERENCER 2022 

Mødepakker 

Mødepakker er inkl. 1 plenum, 1 grupperum pr. 20 deltagere, standart Av-udstyr som tavle, flipover White-bord penne 

og fremviser, ønskes der pc i lokalet kan dette tilkøbes efter ønske. Alle priser er inkl. moms 
 

Indhent venligst tilbud 
 

 

 

  

 
 

 Pris pr. deltager 

Internat 1 døgn i enkeltværelser ……………………....………… 
Blokke og penne i lokalet    

Fri internet 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebagte rundstykker 

Kursusfrokost inkl. 1 sodavand/kildevand 

Kaffe med hjemmebag 

2 retters menu inkl. 1 gl. øl/vin 

Kaffe med hjemmebag 

Overnatning i vores komfortable værelser 

Morgenbuffet 

1350,- 

Internat 1 døgn i dobbeltværelse ….………….…………………                                     1250,- 

 

Internat 1½ døgn i enkeltværelse …………..………………….… 

Blokke og penne i lokalet    

Fri internet 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebagte rundstykker 

Kursusfrokost inkl. 1 sodavand/kildevand 

Kaffe med hjemmebag 

2 retters menu inkl. 1 gl. øl/vin 

Kaffe med hjemmebag 

Overnatning i vores komfortable værelser 

Morgenbuffet 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebag 

Kursusfrokost inkl. 1 sodavand/kildevand 

Kaffe med hjemmebag 

Internat 1½ døgn i dobbeltværelse ……………….…………… 

 

  1750,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1650,- 

http://www.hotelskanderborghus.dk/
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MØDER & KONFERENCER 2022 

  

 

   

 

 

 Pris pr. deltager 

Formiddagsmøde (I perioden fra 8,00 til 12.00) 

Blokke og penne i lokalet 

Fri internetopkobling 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebagte rundstykker 

225.- 

  

Eftermiddagsmøde (I perioden fra 13,00 til 17.00) 

Blokke og penne i lokalet 

Fri internetopkobling 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebag 

225.- 

  

Dagmøde  (I perioden fra 08,00 til 17.00) 

Blokke og penne i lokalet 

Fri internetopkobling 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

Kaffe med hjemmebagte rundstykker 

Kursusfrokost inkl. 1 sodavand/kildevand 

Kaffe med hjemmebag 

450.- 

  

Aftenmøde  (I perioden fra 17,00 til 22.00) 

Blokke og penne i lokalet 

Fri internetopkobling 

Lokaleleje 

Frisk frugt 

Kold postevand 

2 retters menu inkl. 1 gl. øl/vin 

Kaffe med hjemmebag 

450.- 
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MØDER & KONFERENCER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Skanderborghus er utrolig smukt beliggende midt imellem Skanderborg Sø og Lillesø, kun 3 

minutters kørsel fra det centrale Skanderborg.  

De 50 værelserne som er individuelt indrettede hotelværelser og suiter, nogle endda med egen 

balkon. Alle værelser har eget toilet/bad, fladskærms-tv og en pragtfulde udsigt ud over skoven eller 

søen. Som gæst kan man frit og uden beregning benytte det trådløse internet på hele hotellet, og så 

er det gratis parkering lige ved hotellet. 

I vores køkken fremstilles veltillavet mad inspireret af såvel det danske- som udenlandske køkken. 

Om aftenen kan gæsterne slappe af med en drink i baren, eller nyde en aftentur ved søen. 

Omegnen byder på adskillige naturskønne cykel- og vandrestier samt rig mulighed for shopping i 

den smukke og hyggelige Skanderborg bymidte. I øvrigt omfatter aktivitets- udbuddet i nærheden 

lystfiskeri, sejlsport, svømning og tennis. Der findes 7 golfbaner inden for en radius af 30 km fra 

hotellet, vi booker gerne plads. Århus City ligger under 30 minutters kørsel fra Skanderborghus. 

http://www.hotelskanderborghus.dk/
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Konferenceafdelinger og hoteller er *** klassificeret

 

http://www.hotelskanderborghus.dk/

