
KONFERENCE
– i smukke omgivelser fra 5 til 150 personer



På Hotel Gilleleje Strand sørger vi for de bedste rammer om 
din konference eller møde, og vi ved, at nærværende betjening 
og personlig indlevelse har stor betydning for et vellykket arran-
gement. 

Det gamle hotel fra 1896 åbnede i foråret 2017 efter en gen-
nemgribende renovering, hvor der blev lagt vægt på at bevare 
den oprindelige atmosfære og hyggelige stemning. 

Vores lyse og smagfulde lokaler har direkte udgang til enten egen 
balkon eller have og er udstyret med ny standard AV-pakke med 
indbygget lyd, trådløse mikrofoner og mulighed for brug af  både 
projekter/lærred og 75” ViewSonic monitor.

...med stranden i baghaven og havnen som nabo. Ideelt placeret 
i forhold til walk’n talk og frisk luft i pauserne – f.eks. med:

• En tur på den charmerende og stemningsfulde fiskerihavn.
• En tur langs vandet på byens bedste sandstrand.
• En tur i den gamle bydel med de mange gamle, hyggelige 

og autentiske fiskerhuse.

Eller en tur op ad hovedgaden med de mange små, eksklusive 
og lækre butikker efter et veloverstået arrangement.

Vi tilbyder klassiske mødepakker - både dagmøder og konfe-
rencedøgn, men skræddersyer også meget gerne arrangementet 
så det matcher dine ønsker og behov. Skal konferencen krydres 
med teambuilding og aktiviteter, hjælper vi gerne.

De perfekte rammer
– om I er 5 eller 150 personer

Hotellet ligger i hjertet af  byen... Gammel sjæl i nye rammer 



Dagmøde pr. pers. kr. 595,- (kl. 9:00-17:00) 

• Økologisk kaffe, juice og friskbagt morgenbrød  
med ost og hjemmelavet syltetøj

• Isvand og udvalg af  frisk frugt og sunde snacks
• Køkkenchefens hjemmelavede frokostlækkerier 
• Efterfølgende kaffe 
• Hjemmebagt eftermiddagskage med økologisk kaffe
• I løbet af  dagen vil der blive serveret en lille ”overraskelse”

Konferencedøgn pr. pers. kr. 1.695,- (kl. 9:00-9:00) 

• Økologisk kaffe, juice og friskbagt morgenbrød  
med ost og hjemmelavet syltetøj

• Isvand og udvalg af  frisk frugt og sunde snacks
• Køkkenchefens hjemmelavede frokostlækkerier 
• Efterfølgende kaffe 
• Hjemmebagt eftermiddagskage med økologisk kaffe
• To-retters menu med efterfølgende kaffe
• I løbet af  dagen vil der blive serveret en lille ”overraskelse”
• Overnatning
• Morgencomplet



Bordopstillinger
Udover mødelokalerne er der mulighed for uformelle møder på vores fællesarealer.

U-bord Skolebord Sildeben Mødebord Runde borde 

Ø 80

Runde borde 

Ø 140

Runde borde 

Ø 180

Biograf Stole i kreds

Salen

48  
(90 med  

indvendige stole)

54 
(86 med  

bordender)

48 
(64 med  

bordender)
52 120 72 100 150 68

Halv sal

24 
(40 med  

indvendige stole)

24 
(40 med  

bordender)

18 
(24 med  

bordender)
22 60 36 50 65 34

Lounge  - 12  - 22 32 18 20 48 25

Hotel Gilleleje Strand  •  Restaurant  •  Café & Pub  •  Selskaber  •  Konferencer

Vesterbrogade 4B, Torvet  •  3250 Gilleleje  •  T: +45 48 30 05 12  •  www.gillelejestrand.dk


