Vi har forskellige tilbud til dig, når du skal afholde konference:
Dagsmøde fra kl.9.00 – 16.00:









Morgenkaffe/te med velkomst buffet
Mødelokale – pejsestue, med flipover, projektor og lærred
Fri adgang til wifi
Isvand/hjemmelavet saft på bordet hele dagen
Frisk frugt hele dagen
Frokost, tapas tallerken
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
Gratis parkering

Pris pr. Person kr. 695,00
Tillæg for leje af lokale ved under 10 personer kr.2000,00
Alle priser er incl. Moms

Heldagsmøde fra kl.9.00 – 21.00:











Morgenkaffe/te med velkomst buffet
Mødelokale – pejsestue, med flipover, projektor og lærred
Fri adgang til wifi
Isvand/hjemmelavet saft på bordet hele dagen
Frisk frugt hele dagen
Frokost, tapas tallerken
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
Middag (2 retter) tilpasset årstiderne
Aftenkaffe/te med lidt sødt
Gratis parkering

Pris pr. Person kr. 1.095,00
Tillæg for leje af lokale ved under 10 personer kr.2000,00
Alle priser er incl. Moms

Hotel Villa Brinkly
hotelbrinkly@gmail.com

Strandvejen 258, 3070 Snekkersten
www.brinkly.dk

Tlf: 4913 2091
Tlf: 2840 5990

Konferencedøgn fra kl.9.00 – 9.00:













Morgenkaffe/te med velkomst buffet
Mødelokale – pejsestue, med flipover, projektor og lærred
Fri adgang til wifi
Isvand/hjemmelavet saft på bordet hele dagen
Frisk frugt hele dagen
Frokost, tapas tallerken
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
Middag (2 retter) tilpasset årstiderne
Aftenkaffe/te med lidt sødt
Overnatning
Morgenkaffe/te med stor morgencomplet
Gratis parkering

Pris pr. Person kr. 1.995,00
Tillæg for leje af lokale ved under 10 personer kr.2000,00
Alle priser er incl. Moms
1½ konferencedøgn fra kl.9.00 – 16.00 (dagen efter):

















Morgenkaffe/te med velkomst buffet
Mødelokale – pejsestue, med flipover, projektor og lærred
Fri adgang til wifi
Isvand/hjemmelavet saft på bordet hele dagen
Frisk frugt hele dagen
Frokost, tapas tallerken
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
Middag (2 retter) tilpasset årstiderne
Aftenkaffe/te med lidt sødt
Overnatning
Morgenkaffe/te med stor morgencomplet
Mødelokale – pejsestue, med flipover, projektor og lærred
Formiddagskaffe/te med grøntsagsstænger og powersnack
Frokost incl. 1 øl eller vand pr.person
Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
Gratis parkering

Pris pr. Person kr. 2.475,00
Tillæg for leje af lokale ved under 10 personer kr.2000,00
Alle priser er incl. Moms
Hotel Villa Brinkly
hotelbrinkly@gmail.com

Strandvejen 258, 3070 Snekkersten
www.brinkly.dk

Tlf: 4913 2091
Tlf: 2840 5990

