Kick-off konference jan/feb 2017
En kick off konference er en god mulighed for at starte året med nye mål i sigte og høj motivation i virksomheden. På herregården
Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter ved vi, hvor vigtigt det er at få taget hul på det nye år med entusiasme, motivation og ikke
mindst målet for virksomheden. Vi tilbyder en kick off konference, med en frisk guidet gå tur i parken, sund forplejning samt ro og natur,
der alt sammen underbygger den gode energi, konferencen kræver.
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Speciel designet kick-off konference
kick off konference kl 9 9
inkl. 1 overnatning kr 1960, pr. person
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Kaffe med grovbolle ved ankomst.
Frokostbuffet inkl. sodavand kildevand
Guidet gå tur i parken med hjemmelavet saft
Eftermiddagskaffe med nødder, mørk chokolade og energi shot
Dagens 2 retters menu
Aftenkaffe i en af vore stuer
Overnatning i enkeltværelse opgradering til 2 bedre værelser pr. 10 deltagere
Morgenbuffet
Pris pr. person 1960 kr.
Bookes ved min. 12. personer
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Ønskes vores almindelige møde- og konferencepakker er det naturligvis muligt - se nedenstående:
Dagmøde
Dagmøde kl. 9 17 kr. 715, pr. person.
-

Konferencedøgn
Konferencedøgn kl. 9 9
inkl. 1 overnatning kr. 1.995, pr. person
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Kaffe te med brød ved ankomst
Isvand i mødelokalet
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
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Kaffe
Isvand i mødelokalet
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
3 retters middag
Aftenkaffe te
Overnatning i enkeltværelse
Morgenbuffet
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Grupperum og priser
1 grupperum er inkluderet for hver 12 deltagere,
ekstra grupperum kr. 500, pr. rum pr. dag.
Alle priser er inkl. moms.
-

___________________________________

Kapacitet
Værelser 43 Mødelokaler 4 Gruppelokaler 6
Spisepladser 90 Maks. indkvartering 82 Største møde lokale 52 ved stole 42 ved borde.
Læs mere om vores mødepakker på: www.skj.dk
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