Nye standarder for
mødeoplevelser samlet i
en mødepakke
Fem af Fyns mest inspirerende og kvalitetsbevidste hoteller og
konferencesteder er gået sammen om at tilbyde en mødepakke, der
sætter nye standarder for niveau: Kvalitet, sjæl og service er her en
selvfølge. Kombiner selv, hvor mødet skal holdes, og hvor I vil spise –
og vi kan afsløre, at køreturen er en helt særlig oplevelse i sig selv!

En mødepakke, som indeholder sjæl, smukke og
inspirerende omgivelser, gastronomi i særklasse, lokale
oplevelser, høj service og skønne overnatningsteder. En
mødepakke, som er lige til at gå til.

Munkebo Kro
20 min

First Hotel Grand

FYN

35 min
50 min

Lykkesholm
Slot

25 min

Broholm Slot
25 min

Stella Maris

Indhold
•

Historisk mødelokale

•

Morgenmad

•

Isvand og frugt hele dagen

•

Frokost inkl. en øl eller vand

•

Kaffe & kage

•

Afgang til ny destination kl. 17.00

•

Bobler og snacks i bussen

•

En lokal oplevelse

•

3-retters middag

•

Kaffe og sødt

•

Hjemtransport kl. 22.30

•

Overnatning i enkeltværelse

•

Morgenmad

Samlet pris:

DKK 2745,(inkl. moms)

Tanken er ...
•

Fynsk historie, kvalitet og råvarer

•

10-30 mødedeltagere, én til flere dage

•

One point of contact – en samlet faktura

•

Mødepakke og overnatning på én destination

•

Middag og oplevelse på en anden destination

•

Transport i kultur- og mødebussen mellem destinationerne

•

Talrige valgmuligheder - altid samme pris uanset kombination

•

Du kombinerer selv, hvor mødet skal holdes, og hvor I vil spise.

BOOK NU
Booking af mødepakken - kontakt en af de fem
destinationer og book hele mødepakken et sted.

www.mødeøenfyn.dk

Broholm Slot – et møde
med fortiden og fremtiden
For enhver med blot et minimum af historisk flair eller romantisknostalgisk faible er et besøg eller ophold på Broholm Slot en
spændende odysse gennem næsten 700 år.

Der har været afholdt møder på Broholm Slot siden
Middelalderen. Nogle af dem måske endda af afgørende
betydning for Danmarks ve og vel.
Lad derfor Broholm Slot danne rammen om Jeres næste
arrangement. Broholm Slot er bekvemt, overskueligt og her
finder man sig som gæst let til rette i disse smukke historiske og
helt unikke lokaler, som ofte virker befordrende for nye ideer og
kreativitet.
Broholms mødefaciliteter tilbyder følgende:
•

19 charmerende dobbeltværelser

•

Mødelokale og øvrig lokaleleje inkluderet i priserne

•

Ærligt køkken med velsmag, Fynske traditioner og lokale
råvarer

•

Alt i alm. AV- udstyr (whiteboard, flipover, projektor og
lærred) inkluderet i priserne

•

Trådløst internet i alle mødelokaler samt på alle værelser
inkluderet i priserne

•

Kun 20 min. fra motorvej v. Nyborg, Storebælt og Odense

•

Historiske mødelokaler fra 2 til 60 personer

•

Teambuilding og historiske rundvisninger kan arrangeres på
Broholm Slot

Lokal oplevelse
Vi tilpasser de lokale oplevelser til jeres ønsker. Disse kunne på
Broholm Slot fx være følgende:
•

Historisk rundvisning af Broholm Slot samt besøg i
Oldtidsmindesamlingen.

•

Tips og tricks i køkkenet – lav jeres egne snacks samtidig med
at I nyder ét glas vin.

Broholm Slot
Tlf: (+45) : 62 25 10 55
E-mail: bro@broholm.dk
Adresse: Broholmsvej 32, 5884 Gudme
www.broholm.dk

www.mødeøenfyn.dk

First Hotel Grand
First Hotel Grand har i 120 år dannet rammen om møder og events.
Her møder historisk arkitektur ny teknologi og nye koncepter og
skaber en inspirerende atmosfære.

First Hotel Grand i Odense er det oplagte mødested midt i landet.
Ud over de 137 charmerende værelser tilbyder vi 5 historiske
eventlokaler.

First Hotel Grand Odense

I lobbyen finder man vores anerkendte intime hotelbar, hvor vi
kan friste med spændende cocktails.

Tlf: (+45) 66 11 71 71

Vi gør meget ud af at sammensætte et unikt tilbud ved hver
eneste henvendelse. Vi sætter en ære i at yde personlig service.

Adresse: Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Vores eksklusive morgenbuffet præsenteres i hotellets
storslåede restaurant med prangende lysekoner og marmorsøjler.

E-mail: konference.grand@firsthotels.dk
www.firsthotels.dk

Lokal oplevelse
Vi tilpasser de lokale oplevelser til jeres ønsker. Disse kunne på
Grand fx være følgende:
•

En guidet gåtur i HC Andersens fodspor i Odenses bymidte.

•

Lær at lave jeres egne spændende cocktails under instruks
fra vore kreative bartendere.

www.mødeøenfyn.dk

Lykkesholm Slot
I smukke og historieske omgivelser tilbyder Lykkesholm konference
eller middagsselskaber. Kun ét selskab af gangen, som vi kan forkæle
efter alle kunstens regler.

Siden den sene middelalder har Lykkesholms tykke mure dannet
en prægtig ramme om de forskellige ejeres overdådige selskaber.
Lykkesholm er kun blevet smukkere med årene og med
konference-faciliteter, 28 dobbeltværelser med udsigt til
voldgrave, søen og de omkring-liggende skove, samt en afsides
beliggenhed i det smukke fynske landskab, er stedet perfekt til
afholdelse af møder, kurser og middagsselskaber.
På Lykkesholm lejer et selskab hele slottet, således at man har
bygninger, personale og omgivelser for sig selv. Så nyd roen
og slip kreativiteten løs i hyggelige og historiske omgivelse.
Mødelokale opstilles efter ønske, og er udstyreret med projektor,
lærred, trådløs internet, flipover og whiteboard.

Lykkesholm Slot
Tlf: (+45) 62 29 29 62
E-mail: info@lykkesholm.dk
Adresse: Lykkesholmvej 20, 5853 Ørbæk
www.lykkesholm.dk

Lokal oplevelse
Vi tilpasser de lokale oplevelser til jeres ønsker. Disse kunne på
Lykkesholm Slot fx være følgende:
•

Rundvisning/fortælling om slottets historie.

•

Smagning af lokale øl fra Ørbæk bryggeri guidet af
brygmesteren selv.

www.mødeøenfyn.dk

Munkebo Kro
Munkebo Kro har gennem 190 år dannet rammen om møder og selskaber.
Nyd Kroens historiske, charmerende rammer, den friske havluft og en
hyggelig middag i restauranten, efter en lang mødedag.

Munkebo Kro er en hyggelig og smagfuld oplevelse. Her nyder
du udsigten over Kertinge Nor og en tilbagelænet stemning i
restauranten. Vi tilbyder 23 dejlige og stilfulde værelser, en god
middag i restauranten, moderne mødefaciliteter i hyggelige og
funktionelle mødelokaler, til små og mindre møder. Alle vores
lokaler har dagslys og direkte udgang til det fri.

I restauranten på Munkebo Kro har vi en ambition om altid at
benytte de gode lokale råvarer, vi har fokus på god smag, og at
maden bliver tilberedt kreativt med omtanke og omhu.

Vi ønsker at skabe en uformel og nærværende atmosfære for
vores gæster, og har til hensigt at gøre mødet eller selskabet til
en oplevelse der huskes.

Hotel Munkebo Kro

Lokal oplevelse

E-mail: info@munkebokro.dk

Vi tilpasser de lokale oplevelser til jeres ønsker. Disse kunne på
Munkebo Kro fx være følgende:
•

Vinsmagning af spændende vine i egen vinkælder

•

Malerværksted med en af vores lokale kunstnere

Tlf: (+45) 65 97 40 30
Adresse: Fjordvej 56, 5330 Munkebo
www.munkebokro.dk

www.mødeøenfyn.dk

Stella Maris Hotel de Luxe
Er et hotel som placerer sig i den bedste ende af hoteller i Danmark.
Med sin beliggenhed direkte ned til Svendborg Sund og sine fantastiske
rammer er hotellet målrettet til dig som værdsætter høj kvalitet i alle
henseender.

Stella Maris Hotel de Luxe
Stella Maris er et stilfuldt og luksuriøst hotel til forretningsarrangementer, konferencer, seminarer, møder, salgsaktiviteter,
business events mv.
Vi tilbyder de optimale rammer i vores separate mødebolig,
der ligger i umiddelbar tilknytning til hotellet. Her kan I holde
eksklusive arrangementer og møder, hvor I har hele mødeboligen
for jer selv.
Hotel Stella Maris er afslappet luksus og helt sikkert et besøg
værd.
På Stella Maris byder vi jer velkommen hjem!

Fakta om Stella Maris
•

34 dobbelte værelser samt 2 enkelte værelser.

•

Mødelokaler til 80 personer samt 3 gruppe rum.

•

Gratis wifi og Parkering.

•

Alt i AV udstyr.

Lokal oplevelse
Vi tilpasser de lokale oplevelser til jeres ønsker. Disse kunne på
Stella Maris fx være følgende:
•

Vi tilbyder en vinsmagning i vores kælder.

•

Øl smagning af vores uddannede øl sommelier

Stella Maris Hotel de Luxe
Tlf: (+45) 62 21 21 25
E-mail: reception@stellamaris.dk
Adresse: Kogtvedvænget 3 DK-5700 Svendborg
www.stellamaris.dk

www.mødeøenfyn.dk

Møde- og kulturbussen
Klar til at prøve noget anderledes?
CuBus er et ny unikt concept inden for transport. Cubus er en kultursalon
på hjul. Her tages citatet “At rejse er at leve” bogstaveligt.

Lidt populært kan man sige; det ikke er en walk and talk, men
i stedet en drive and talk. Det er oplagt at fortsætte mødet og
netværke i bussen. Man får en lidt anderledes kontakt med
hinanden, når bussen drejer eller kører over et bump, end man får
i et mødelokale.
Alternativt kan man betille underholdning på turen - se mere på
cubus.dk/oplevelser

Møde- og kulturbussen CuBus Aps

Mødefaciliteter:

www.cubus.dk

•

Projektor, headset, trådløs mikrofon, 220V

•

Opdeling i teams ved 6 borde

•

Sangbøger, klaver og pejsevideo

•

Evt. afhentning i Billund, Odense el. Nyborg

•

Bobler og Snacks

•

Danmarks hyggeligste VIP bus til 27 personer

•

Tillæg: Fynsk fadøl, stand-up, musikant m.m.. Transport til og
fra første destination

Tlf: (+45) 23 20 21 17
E-mail: cubus@cubus.dk

www.mødeøenfyn.dk

