
Vi sørger for rammer og forplejning

Der er mange tråde, der skal samles, hvis et møde eller en konference skal 

være en succes. Hos os tilbyder vi professionelle mødefaciliteter i rolige 

omgivelser. 

Vores lokaler er udstyret med alt, hvad du skal bruge af professionelt 

AV-udstyr, blokke og kuglepinde, som er inkluderet i alle mødepakker.

Med Arnbjerg Parken lige udenfor døren, er der rig mulighed for at stræk-

ke benene, lave Walk And Talks, team-building øvelser eller bare lige få 

renset tankerne.

Vi tilbyder forskellige døgnkurser inklusiv overnatning samt dagsmøder. 

Du kan se alle vores pakker nedenfor.

 I er altid velkommen til at kontakte os, hvis i har nogle specifikke ønsker.

De bedste hilsner

Annemette og Casper Rosendahl

Møder og konferencer



Fra kl. 9 første dag til kl. 9 næste dag

Døgnkursus - Pakker

– Hjemmelavede rundstykker inklusiv

2 slags pålæg, 2 slags ost og marmelade

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

– 2-retters aftenmenu

– Overnatning i enkeltværelse

– Lækker morgenbuffet

Pris per person

1.895 kr. 

Pakke 1
Fra kl. 12 første dag til kl. 12 næste dag

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

– 2-retters aftenmenu

– Overnatning i enkeltværelse

– Lækker morgenbuffet

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

Pris per person

2.135 kr. 

Pakke 2



Fra kl. 12 første dag til kl. 16 næste dag

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

– 2-retters aftenmenu

– Overnatning i enkeltværelse

– Lækker morgenbuffet

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

Pris per person

2.135 kr. 

Pakke 3
Fra kl. 9 første dag til kl. 12 næste dag

– Hjemmelavede rundstykker inklusiv

2 slags pålæg, 2 slags ost og marmelade

– Kaffe ad libitum begge dage

– Frugt og isvand begge dage

– Frokost med 1 øl/sodavand begge dage

– Hjemmebagt kage

– 2-retters aftenmenu

– Overnatning i enkeltværelse

– Lækker morgenbuffet

Pris per person

2.315 kr. 

Pakke 4

Fra kl. 9 første dag til kl. 16 næste dag

– Hjemmelavede rundstykker inklusiv

2 slags pålæg, 2 slags ost og marmelade

– Kaffe ad libitum begge dage

– Frugt og isvand begge dage

– Frokost med 1 øl/sodavand begge dage

– Hjemmebagt kage begge dage

– 2-retters aftenmenu

– Overnatning i enkeltværelse

– Lækker morgenbuffet

Pris per person

2.335 kr. 

Pakke 5



Fra kl. 9 til kl. 16

Dagsmøder - Pakker

– Hjemmelavede rundstykker inklusiv

2 slags pålæg, 2 slags ost og marmelade

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Hjemmebagt kage

Pris per person

495 kr. 

Pakke 1
Fra kl. 12 til kl. 16

Pakke 2

– Frokost med 1 øl/sodavand

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Hjemmebagt kage

Pris per person

360 kr. 

Aftenkursus

– Hjemmelavede rundstykker inklusiv

2 slags pålæg, 2 slags ost og marmelade

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

Pris per person

250 kr. 

Pakke 3
Fra kl. 9 til kl. 12

Pakke 1
Fra kl. 16 til kl. 23

– Kaffe ad libitum

– Frugt og isvand

– Hjemmebagt kage

– 2-retters aftenmenu

Pris per person

430 kr. 



Tillæg ved ankomst fredag eller lørdag 

Tillæg for 3 retters menu  

(Gælder ved pakker uden aftenmenu inkluderet)

Tillæg for vinmenu 3 glas  

Tillæg for vinmenu 2 glas  

Dagsmøder under 5 personer tillægs lokale leje 

200 kr. per person 

400 kr. per person

298 kr. per person 

238 kr. per person 

1000 kr.

Diverse tillæg



Praktiske informationer
Bordpynt
Intet er standard. Vi tilpasser blomster til 

jeres ønsker for den enkelte fest. Dette klarer 

vi sammen med jer, når vi holder vores sam-

tale om jeres arrangement. I prisen indgår 

kreative, enkle blomsterarrangementer, 

herudover faktureres til nettopris. 

Duge og servietter
Vi har gået meget op i indretningen af vores 

lokaler, derfor er vores duge og servietter 

hvide, da det klæder vores lokaler bedst.

Vores lokaler
Arnbjerg Pavillonen råder over mange for-

skellige festlokaler, som har hver sin stil. 

 Vi kan tilbyde lokaler til den ”lille intime” eller 

f.eks. salen til den helt store fest. 

Vores lokaler er velindrettede, således vi kan 

tilbyde mange forskellige bordopstillin-ger, 

alt efter jeres ønsker. Er vejret godt, er 

terrassen med sin skønne udsigt et smukt og 

hyggeligt sted at nyde sin velkomstdrink.

Pavillonen er en oplevelse i sig selv og er en 

af Danmarks ældste.

Vi tilbyder selskabslokaler til 

arrangementer fra 20 til 500 personer.

Galleristuen max. 25 pers.

Pavillonen max. 120 pers.

Privat dining i restauranten max 24 pers.

foyerstuen max. 35 pers. 

Salen max. 500 pers. 

På vores hjemmeside www.arnbjerg.dk fin-

des øvrige gældende afbestillingsregler. Det 

præcise antal til jeres arrangement bedes 

oplyses senest 7 dage før afholdelse.

Betaling 
I tilfælde af afbestilling, som foretages 

mindre end 60 dage før planlagt startdato, 

beregner Arnbjerg Pavillonen sig et 

afbestillingsgebyr (godtgørelse) svarende til 

35% af prisen på arrangementet inkl. moms.

Afbestilling af indtil 15% af det i 

ordrebekræftelsen beskrevne arrangement 

kan dog ske omkostningsfrit indtil 12 timer 

før arrangementets aftalte starttidspunkt.

Ved afbestilling, som altid skal foretages 

skriftligt, forestås annullering, reduktion, 

afkortning, omplacering og lignende 

væsentlige ændringer i forhold til 

ordrebekræftelsen.

Pavillonen kan dækkes til max. 120 gæster 

alt afhængig af den valgte bordopstilling. 
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