
Kursus og konference
MØDER I VANDKANTEN



2

Her finder du os

Gilleleje  595 1.595 1.295 1.995 1.695

Karrebæksminde  495 1.495 1.395 1.895 1.695

Faaborg  435 1.495 1.195 1.795 1.445

Norddjurs  395 1.495 1.195 1.795 1.495

Sæby  395 1.295 1.095 1.645 1.445

Blokhus  375 1.295 995 1.595 1.195

Vigsø  395 1.195 1.045 1.595 1.395

Søndervig  375 1.345 1.045 1.645 1.345

Ho  395 1.175 1.075 1.475 1.375

Dobbeltværelse Dobbeltværelse

Kursusdøgn 1½ KursusdøgnDagmøde

Priser

Enkeltværelse Enkeltværelse
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Aktiviteter

Teambuilding og events
I samarbejde med lokale og landsdækkende partnere arrangerer vi spændende 
 aktivitetsdage eller måske blot et par aktive pauser i kursusforløbet, hvor både krop 
og sjæl kommer i bevægelse. I kan få alt fra yogaundervisning til kreative øvelser.

Du bestemmer – fleksibel indkvartering og forplejning 
Som kursusarrangør har du i vid udstrækning mulighed for selv at sammensætte din 
kursuspakke. 

Vi stiller de fysiske rammer til rådighed, og så bestemmer du, som arrangør, hvor 
mange deltagere der skal bo sammen, hvad de skal have at spise, og hvor det skal 
foregå. 

Kursusdeltagerne har mulighed for at benytte deres boliger til øvelser og gruppe
arbejde, og de kan frit benytte udendørsområderne til aktiviteter.

Det får du! 

•  Naturskønne omgivelser 
ved Danmarks smukkeste 
kyster

•  Arrangementer lige efter 
dine ønsker

•  Professionelle møde
faciliteter 

•  Lækker forplejning

•  Hyggelige huse eller 
 lejligheder
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Nordsjællands smukkeste natur
Området:
Ved de høje skrænter lige ud til Kattegat ligger “Kysthusene”. Nord sjællands 
smukke natur har med god grund begejstret mange, og fra Kursuscenter Gilleleje 
er der rig mulighed for at opleve den. Der er masser af aktivitets muligheder i om
rådet, bl.a. prøvedykning, teambuilding, kokkeskole, GPS challenge og meget mere.

Centret:
Kysthusene ligger lige ved Gilbjergstien, hvor Søren Kirkegårds mindesten  ligger. 
Kombinationen med indkvartering i individuelle huse, skøn mad, direkte adgang til 
skov og strand, samt et bredt udvalg af faciliteter, gør vores rammer helt ideelle for 
afholdelse af møder, kurser og konferencer ved den smukke nordsjællandske kyst.

Gilleleje

Mødefaciliteter
 WiFi
 PC  
 Projektor
 Proffesionel AV udstyr
 Mikrofon & headset
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Spa & pool 
 Sauna
  Swimmingpool (inden og 
udendørs) 
 Boldbaner
 Dykning (prøvedyk i pool) 
 Yoga og fitness
 Festlokale/bar
 Bordtennis og pool billiard 
 Pejsestue

Events & udflugter
 Guidede havkajakture 
 Orienteringsløb 
 Mindfulness
 Square dance 
 Kokkeskole
 Udendørs/indendørs teambuilding
 Gilleleje Golf Klub

 200 m til stranden
 Ca. 60 km til København
 Gratis parkering

Gilleleje 
Kursus- & mødested
Tinkerup Strandvej 8a
3250 Gilleleje

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

595,- pr. pers. 

6

1.595,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.295,- Dobbeltværelse/pr. pers.
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Mødefaciliteter
 WiFi
 Projektor  
 DVDafspiller
 Bluetooth fjernbetjening
 Flipover
 Lydanlæg
 TV
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Minigolf
 Boldbane
 Strand og gårute
 Stor terrasse
 Stort udeanlæg
 Sauna

Events & udflugter
 Guidede havkajak og kanoture
 Gåtur langs Enø 
 Vin eller ølsmagning
 Næstved Golfbane
 Volleyball
 Fodbold
 Teambuilding programmer
 Foredragsholdere
 Vinterbadning og sauna

 500 m til stranden
 Ca. 26 km til E47
 Ca. 95 km til København
 Gratis parkering

Karrebæksminde 
Kursus- & mødested
Enø Kystvej 55
4736 Karrebæksminde

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

495,- pr. pers. 

1.495,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.395,- Dobbeltværelse/pr. pers.

Karrebæksminde

Midt i Sydsjællands mageløse natur og dyreliv
Området:
Det er kombinationen af Karrebæksmindefjords professionelle kursus og mødefaci
liteter og de naturskønne omgivelser, der gør at Karrebæksminde kursuscenter dan
ner en unik og afslappende ramme for jeres møder, kurser og konferencer. Folkene 
bag sætter en ære i at give jer den bedste service, og få jeres arrangement til at gå op 
i en højere enhed. Kursuscentret i Karrebæksminde er det oplagte sted til det perfekte 
møde. 

Centret:
ENØSALEN har plads til 180 personer, mens Fjorden har plads til 40 personer, og Ud
sigten på 1. sal med plads 20 pers med udsigt ud til fjorden. Der tilbydes alt i AV udstyr, 
parkering, forplejning efter ønske og behov. Tæt ved kursuscentret ligger stranden og 
havnen med restauranter som tilbyder fiskeretter og a’la carte.
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Lige ud til Det Sydfynske Øhav
Området:
I den idylliske købstad Faaborg ligger Faaborg Kursus & mødested med en uforstyrret 
udsigt over Det Sydfynske Øhav. Lad kursisterne, gå i Danmarks smukkeste natur ved 
Svanninge Bakker og Bjerge, således at tanker og idéer kan få frit spil. Stranden ligger 
lige uden for døren med egen badebro.  

Centret:
På kursuscenteret får I adgang til at få rørt jer lidt mellem møderne med walk & talk 
eller aktiviteter i parken. Alle mødelokaler er i naturskønne omgivelser, der skabe 
rammen og sætter stemningen for Jeres event. De fleste trives bedst med læring i 
 behagelige, rolige omgivelser. Hos os kan deltagerne fordybe sig i emnet for konferen
cen uden at blive distraheret af udefrakommende forstyrrelser. Slap af efter mødet – i 
 havet eller 28´opvarmet pool med tilhørende sauna.

Mødefaciliteter
  WiFi – i mødelokaler/
grupperum
  Storskærms Projektor
  A3/A4 printer/kopi
maskine
  Lydanlæg med headset
  Trådløs mikrofon
  Whiteboard / Flipover
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Swimmingpool (inden og udendørs)
 Sauna
 Minigolf
 Petanque
 Billard
 Poolbord
 Bordtennis 
 Grillplads
 Elbiloplader

Events & udflugter
 Vægterture i Faaborg 
 Guidede mountainbiketure
 Vin eller ølsmagning
 Teambuilding øvelser
 Rundvisning hos Midtfynsbryghus
 Rundvisning på Konnerup Chokolade
 Klatring
 Segway teambuilding / sightseeing
 Kokkeskole max 14 pers.
 Hobiekajakker og Waterballs

 30 m til stranden
 36 km til Odense
 28 km til motorvejen
 800 m til Faaborg
 Gratis parkering

Faaborg 
Kursus- & mødested
Klinte Alle 1
5600 Faaborg

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

435,- pr. pers. 

Faaborg

1.495,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.195,- Dobbeltværelse/pr. pers.
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Tæt på strand, storby og med masser af aktiviteter
Området:
Norddjurs Kursus & mødested ligger i en lille fiskerby på toppen af Djursland med et 
spændende havnemiljø og tæt ved skoven – og kun en lille times kørsel fra Aarhus. 
Beliggenheden er det  perfekte udgangspunkt, hvis I vil have et afbræk fra møderne 
og udforske områdets mange attraktioner – fx Ree Park Safari eller Kattegatcentret.

Centret:
Hér kan I samle tankerne og få nye idéer med kollegaerne over et slag bord tennis, bil
lard eller minigolf. I kan også komme helt ned i tempo med en tur langs vandet. Når 
I skal have fornyet energi, byder restauranten på god traditionel mad og en afslappet 
atmosfære.

Mødefaciliteter
 WiFi
 Overheadprojektor
 DVDafspiller
 Flipover
 Whiteboard
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Swimmingpool (inden og udendørs)
 Motionsrum
 Grillplads 
 Basketball
 Hockey
 Minigolf
 Bordtennis
 Billard
 Biograf

Events & udflugter
 Kitesurfing langs kysten
 Teambuilding med Outdoor Sports
 Vin eller ølsmagning
 Kattegat Centret i Grenaa
 Randers Regnskov
 Ree Park
 Skandinavisk Dyrepark
  Lübker Golfklub, Grenaa Golfklub og  
“Pay and Play” i Nimtofte

 200 m til stranden
 ca. 62 km Aarhus
 ca. 44 km til Ebeltoft
 Gratis parkering

Norddjurs 
Kursus- & mødested
Havet 24A
8985 Glesborg

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

395,- pr. pers. 

Norddjurs

1.495,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.195,- Dobbeltværelse/pr. pers.



10

Mødefaciliteter
 WiFi 
 AV Udstyr
 Lydanlæg
 Mikrofoner
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Restaurant
 Mødelokaler
 Beachvolley
 Stor terrasse
 Stort udeareal

Events & udflugter
 Besøge Sæby
 Besøge havnen
 Øl og vinsmagning
 Teambuilding
 Guidet byvandring

 

 25 m til stranden
 Ca. 6 km til E45
  Ca. 55 km til  
 Aalborg Lufthavn

 Gratis parkering

Sæby Søbad 
Kursus- & mødested
Strandvej 9
9300 Sæby

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

395,- pr. pers. 

1.295,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.095,- Dobbeltværelse/pr. pers.

Sæby

En kulturperle i særklasse
Området:
Direkte ud til en af Kattegats fine strande ligger Sæby Søbad Kursus &  mødested. Ud
nyt pauserne til gåture langs stranden ind til den hyggelige havn og Sæby, som også 
er kendt som ’Byen ved havet’. Der er mangfoldige aktivitetsmuligheder i  området, 
bl.a. golf, bowling, cykelture samt mountainbikespor i Sæbygård Skov.

Centret:
Kursusstedet har konference og mødelokaler for 15250 personer, som nemt kan 
tilpasses dine individuelle behov. Panoramaudsigten over Kattegat giver en helt 
 fantastisk atmosfære. Ved Sæby Søbad kan du også nyde den herlige strand
promenade, der går forbi Feriecenteret og hen til havnen. I Restaurant Sæby Søbad 
serveres veltilberedt mad, som kan tilpasses til netop dit behov.



Unik beliggenhed ud til en af Danmarks bedste strande
Området:
Bag klitterne ud til en af Danmarks bedste strande ligger Blokhus Kursus & møde
sted. Blokhus og Jammerbugten byder på masser naturoplevelser, der er udover det 
sædvanlige. I kan gå på opdagelse i områdets afvekslende natur, som har alt fra skov 
og hav til smukke klitlandskaber. Tæt ved kursus stedet er der mulighed for bl.a. golf 
og guidede vandre og rideture.

Centret:
Her kan I få fornyet energi i kursusstedets wellnessafdeling med et stort relaxområde 
med spabad, tyrkisk bad, sauna og vandmassage. I bliver ind logeret i 2værelses lej
ligheder, der giver rig mulighed for hyggeligt samvær om  aftenen. Lejlighederne kan 
også benyttes til grupperum i løbet af dagen. Det gør Blokhus ideelt til teambuilding.

Mødefaciliteter
 WiFi
 Projektor til PC
 Flipover
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Badeland 
 Spa/tyrkisk bad/sauna
 Pool billiard
 Bordtennis
 Fitness/Wellness
 Multibane
 Udendørs pool
 Udendørs fodboldpool

Events & udflugter
 Udflugt til Store Vildmose
 Lindholm Høje og Voergård Slot
 Lokale kunstnere / keramikere
 Vin eller ølsmagning
 Teambuilding med outdoor sports
 Nordjyllands Kunstmuseum
 Blokhus Golfcenter
 Center for Papirkunst

 50 m til stranden
  Ca. 30 km til Ålborg 
Lufthavn
 Ca. 23 km til E39
 Gratis parkering

Blokhus 
Kursus- & mødested
Høkervej 5
9492 Blokhus

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

375,- pr. pers. 

Blokhus
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1.295,- Enkeltværelse/pr. pers.

   995,- Dobbeltværelse/pr. pers.



Enestående natur nær Nationalpark i Thy
Området:
Vigsø Kursus & mødested ligger midt i den barske, men fantastisk smukke  natur. 
Her har I udsigt så langt øjet rækker, og I kan nyde den dejlige hav udsigt fra alle 
kursuslokaler. Hold en afslappende pause og lyt til bølgernes  brusen eller  “lyden 
af blikstille” fra klitter og marehalm. I Vigsø arbejder vi sammen med   natur    
event.dk angående teamaktiviteter med udgangspunkt i den nordjyske natur.

Centret:
Der er masser af aktiviteter på kursusstedet bl.a. badeland og  fitness. Natur
området ved kursuscenteret i Vigsø er udpeget som Danmarks første  nationalpark, 
og i Familie restaurant Vigsø er det ikke kun den fantastiske mad, der nydes, men 
også den smukke udsigt til marehalm og Vesterhavet.

Mødefaciliteter
 WiFi
 Smartboard 
 Projektor
 DVDafspiller
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Badeland 
 Spa/sauna 
 Fitness
 Massage
 Minigolf
 Bordtennis 
 Tennis (udendørs)
 Cykeludlejning
 ATV motorcross

Events & udflugter
 Guidede vandre, ride og sejlture 
 Guidet tur i Nationalpark Thy
  Bunkermuseum – Museumscenter 
Hanstholm
 Vin eller ølsmagning
 Teambuilding 
 Hanstholm havn
 Thy Gokart & Paintball

 500 m til stranden
 Ca. 100 km til E45
  Ca. 85 km til Ålborg 
Lufthavn
 Gratis parkering

Vigsø 
Kursus- & mødested
Vigsøbugtvej 1
7730 Hanstholm

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

395,- pr. pers. 

Vigsø
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1.195,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.045,- Dobbeltværelse/pr. pers.



Ved den rolige Ringkøbing Fjord og det brusende Vesterhav
Området:
Søndervig er omringet af en helt unik natur med stranden og klitterne lige uden 
for kursuslokalerne. Der er desuden “Free WiFi” i hele Søndervig by og på selve 
 stranden, så der kan arbejdes alle steder i byen. Hvis I har mod på det, kan I udfordre 
jer selv med surfing ved Ringkøbing Fjord, der er kendt i hele Europa som et af de 
bedste steder for wind og kitesurfing. 

Centret
Udnyt pauserne til gåture langs stranden eller i kursusstedets badeland med spa og 
tyrkisk bad. For de aktive er der bowlingcentret, Holmsland Klit Golf og windsurfing, 
eller I kan prøve den 50 meter lange rutsjebane i det store bade land, der hører til 
kursusstedet. 

Mødefaciliteter
 WiFi
 Projektor
 DVDafspiller
 Bluetooth fjernbetjening
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Badeland 
 Spa/dampbad 
 Minigolf
 Billard og pool billard
 Bordtennis
 Petanque
 Dart
 Sauna
 Fælles grillplads

Events & udflugter
 Vandskipark 
 Ridning ved Vesterhavet
 Atlantvolden – Guidet bunkertur 
 Segway
 Vin eller ølsmagning
 Teambuilding med outdoor sports
 Bowling
 Fitness
 Adventure Park

 100 m til stranden
  Ca. 58 km til Herning 
  Ca. 90 km til Billund 
Lufthavn
 Gratis parkering

Søndervig 
Kursus- & mødested
Lodbergsvej 245
6950 Ringkøbing

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler  

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

375,- pr. pers. 

Søndervig
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1.345,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.045,- Dobbeltværelse/pr. pers.
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Klassisk vesterhavsidyl nær Blåvand
Området:
Ho Kursus & mødested er omgivet af hav med Ho Bugt mod øst, Esperance Bugt 
mod syd og Vesterhavet mod vest. Den smukke natur, der omgiver Ho, har med god 
grund begejstret mange, og her kan du og dine kollegaer få masser af ny inspiration 
under en gåtur i det skønne hedelandskab. Derudover er der et væld af sjove aktiv
iteter i Sport & Event Parken i Esbjerg.

Centret:
På kursuscentret er der mulighed for at udfolde sig med mange forskellige aktivi teter 
og events. Benyt bowlingcentret eller besøg det store relax område med bade land og 
spabad. I kursuscentrets restaurant serveres god mad baseret på friske råvarer, så 
alle får et friskt skud energi til at tænke nye tanker. 

Mødefaciliteter
 WiFi
 Flipover
 Lydanlæg
 Projektor
 Navneskilte
 Blok og kuglepen

Centerfaciliteter
 Badeland
 Spa/sauna
 Dampbad
 Bordtennis
 Billard
 Airhockey
 Bowling

Events & udflugter
 Vandpolo 
 Ishockey
 Oplevelser på hesteryg
 Guidede mountainbiketure
 Vin eller ølsmagning
 Teambuilding med outdoor sports 
 Flexfodbold
 Segway

 800 m til Ho Bugt
 Ca. 32 km til E20
 Ca. 35 km til Esbjerg
 Gratis parkering

Ho Kursus- & mødested
Hovej 4
6857 Blåvand

Dagmøde
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 

Kursusdøgn 
Dag 1
• Kaffe & te hele dagen
  • Velkomstmorgenmad
• Isvand og frisk frugt
   • Frokost
   • Friskbagt kage
   • Lyse og rummelige mødelokaler 
   • 2retters kursusmenu/buffet
  • Overnatning

Dag 2
   • Morgenmadsbuffet

395,- pr. pers. 

Ho ved Blåvand

1.175,- Enkeltværelse/pr. pers.

1.075,- Dobbeltværelse/pr. pers.



Firmaarrangementer i luksus-sommerhuse
Udover kursusafdelinger fordelt over hele Danmark tilbyder DanCenter/Danland 
 Kursus og konference at holde jeres næste kursus, møde eller afdelingsdag i et af 
DanCenters luksusferiehuse

I et luksussommerhus har I adgang til store opholdsrum, og størstedelen af 
 DanCenters luksussommerhuse har aktivitetsrum med bl. a. billard, bordtennis og 
bordfodbold – plus indendørs swimmingpool, spa og sauna. Det giver mulighed for 
ekstra luksus for deltagerne i løbet af opholdet.

Et luksussommerhus kan danne rammen om alt fra teambuilding til mødeaktiviteter 
med fagligt indhold. Udover luksusfaciliteterne ligger husene naturskønt med store 
udendørs arealer, så der er mulighed for masser af frisk luft og udendørs aktiviteter.

Priseksempel

Luksus-sommerhuse er:

•  Perfekte rammer for  
fælles aktivi teter 

•  Luksus for få penge

•  Tæt på naturen

•  DanCenter har luksus 
sommerhuse i hele  
Danmark 

•  Perfekt til fordybelse

Inkluderer leje, rengøring og  
linnedpakke i luksuriøst  
sommerhus

 7.995,- for 3 døgn

Luksus-sommerhuse
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”Et af de bedste seminarer, vi nogensinde har haft!”

”Et af de bedste seminarer, vi nogensinde har haft! Skønt område, sjov 

aktivitet, som alle kunne være med til; og dejlig mad. Vi hyggede os meget 

– og det var nemt lige at tage bussen over til Fyn.” 

Novo Nordisk

”En super dag, hvor vi kunne fokusere 100% på vores agenda”

“Vi afholdte et konferencedøgn hos  Danland for 80 mennesker. Danland 

leverede et helstøbt  arrangement helt fra planlægning til  afholdelse. 

Vi havde inden arrangementet god kommunikation og sparring, og vi op

levede stor fleksibi litet og vilje til at efterkomme vores behov.  

Rammerne, maden og personalet bidrog til en super dag, hvor vi kunne 

fokusere 100% på vores agenda for dermed at opnå de mål, vi havde med 

arrangementet”. 

ATEA Danmark

 

“Vi vil meget gerne sige tak for en fantastisk forplejning”

“Vi vil meget gerne sige tak for en fantastisk forplejning. Maden var hele 

vejen igennem en rigtig dejlig oplevelse! Dejlige, store og rene værelser, 

som alle satte pris på.”

BOSCH

Kontakt os
Hent inspiration på danlandkursus.dk eller ring 

på tlf. 3363 0222 og hør mere. 

Du kan også aftale tid til en rundvisning på et af 

vores 9 Kursus og mødesteder.

 

Hovedkontor
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
Tlf.: +45 3363 0222
Mail: kursus@danland.dk
Web: danlandkursus.dk
CVR nr.: 67324013

Det siger gæsterne...


