Konferencepakker
Vi er klar til at iscenesætte dit næste møde, kursus eller konference på
Holberggård. Der er så mange muligheder – og vi vil gøre vores bedste for
at opfylde dine ønsker.

Det helt enkle:
For dig der har en stram dagsorden og har brug for arbejdsro – helt enkelt
mødepakke med fuld service og den nødvendige servering.

Det eksklusive:
Mødet for den mindre gruppe der virkelig skal have særbehandling.
I får Holberggårds hovedbygning for jer selv, med møderum, spisestue og
grupperum, samt udgang til stor terrasse og udsigt til park, skov og vand.
Især ideelt til fortrolige forhandlinger og møder der kan trække sent ud.
Arrangementet kan være med eller uden personale - alt efter graden af
diskretion og servicebehov.
Vi sørger for gode mødefaciliteter, opdækning til spisning med hvide duge
og kongeligt porcelæn og kaffen kan indtages i de bløde sofaer med ild i
brændeovnen.

Det afslappede :
Ved mindre grupper kan der arrangeres massage undervejs i forløbet.
Vi tilbyder Reiki, en japansk massageterapi der virker meget afslappende og
balancerende, samt oplader ens batterier så man er klar til næste del af det
programmet. Behandlingen foregår fuldt påklædt.

For en helt særlig stemning prøv Storytelling ved bålet i stedet for
eftermiddagskaffe i mødelokalet. Ryk sammen om flammerne og bliv for et
øjeblik ført langt væk fra hverdagen – kun fantasien sætter grænser.

Det aktive:
Bryd det traditionelle møde eller kursus med en rask gåtur rundt i parken
eller i skoven og få frokosten eller eftermiddagskaffen serveret ved vores
bålplads.
Skal der højere aktivitetsniveau til arrangerer vi guidet mountainbike eller
fisketur ved vand og i skov 5 minutter fra Holberggård.

Det helt store :
Når I virkelig skal have udrettet noget og tager alle døgnets timer i brug, er
der også plads til det sociale element i de nødvendige pauser.
Prøv 1 kursusdøgn eller 1,5 dag med fuld forplejning og overnatning i vores
lækre lejligheder.
Det indebærer blandt andet lækker morgenbuffet, hjemmelavet syltetøj,
pålæg, frisk frugt og kaffe/the. Dejlig frokost for eksempel enten som
buffet, 2 retters menu eller en frokosttallerken alt efter jeres ønsker. Der er
selvfølgelig eftermiddagskaffe og kage med i pakken og så den lækre
aftensmenu med et godt glas vin til maden.
Konferencelokalet er lyst, med højt til loftet og det nødvendige
standardudstyr:. Wifi, projektor, white board og lydanlæg.

