
 

 

 

 

MØDE I PEJSESTUEN 

Her er plads til 16 deltagere i U-bord opstilling eller 20 personer ved 2 langborde. 
 
 
HALVDAGSMØDE  
Fra kl. 09.00 – 13.00 eller 14.00 – 18.00 
Kr. 575,- per person inkl. isvand og hjemmelavet saft, kaffe og te samt frisk frugt eller dagens 
hjemmebag 
 

 

DAGSMØDE FRA KL. 09.00 – 17.00 

Kr. 775,- per person inkl. isvand og hjemmelavet saft, kaffe og te samt frisk frugt 

Frokost med en soft drink 

Eftermiddagskaffe og te med dagens hjemmebag 

 

 

DAGSMØDE MED MIDDAG FRA KL. 09.00 – 21.00 

Kr. 1150,- per person inkl. isvand og hjemmelavet saft, kaffe og te samt frisk frugt 

Frokost med en soft drink 

Eftermiddagskaffe og te med dagens hjemmebag 

2-retters middag med 1 øl eller 1 glas vin 

 

 

TILKØB TIL MØDER 

Apéritif a la Villa Brinkly kr. 28,- 

Powersnack menu kr. 25,- 

Grøntsagscrudité m. artiskokcreme kr. 25,- 

3 vitaminshots kr. 30,- 

Den søde sunde, 2 slags chokolade med semi-dried frugt og nødder kr. 25,- 

Vin per glas kr. 60,- 

Petit fours 3 stk. kr. 25,- 

Priserne er per person 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OVERNATNING OG LEJE AF HELE HOTELLET 

Værelseskapacitet: Ni dobbeltværelser og en suite med plads til fire. 

Check-in kl. 14.00 på ankomstdagen og check-ud kl. 11.00 på afrejsedagen. 

 

Værelsespriser per nat inkl. morgenmad og moms 

Dobbeltværelse fra kr. 1295,- / Enkeltværelse fra kr. 1150,- / Suite fra kr. 2295,- 

 

Der er mulighed for at leje hele hotellet med eller uden overnatning. Priserne er ekskl. forplejning. 

Lavsæson pris kr. 15.000,- / Højsæson pris kr. 22.000,- inkl. moms. 

 

 

ANDRE MULIGHEDER: 

Forretningsreception fra kr. 350,- per person 

Middagsselskab med 3-retters menu og tilhørende vinmenu fra kr. 750,- per person 

For booking eller yderligere information venligst kontakt os: hotelbrinkly@gmail.com eller 5072 

8888 

 

Alle priser er inkl. moms og gældende indtil 31.12.2020.  

 

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan danne rammen om jeres store dag eller 

festlige lejlighed: hotelbrinkly@gmail.com eller 5072 8888 

 

Ændringer og afbestilling: 

Et arrangement/møde kan annulleres frem til 30 dage inden ankomstdatoen uden yderligere 

omkostninger. 

En annullering defineres som en total annullering af arrangementet/mødet. 

Annullering 14-29 dage før refunderes 35% af det fulde beløb. 

Annullering 7-14 dage før refunderes 20% af det fulde beløb. 

Annullering 0-7 dage før refunderes 0% af det fulde beløb. 


