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Nørherredhus Hotel
Nørherredhus Hotel ligger i det smukke Nord-Als med kort afstand til
områdets store virksomheder Danfoss A/S, LINAK og Siemens

KURSUSFACILITETER
Hotellet har møde- og konferencefaciliteter for 2 og op til
550 personer. Vi kan bl.a. tilbyde en unik teatersal, som er
ideel til udstillinger og mindre messer.

RESTAURANT
I hotellets hyggelige restaurant er der et fantastisk lysindfald
og et dejligt blik ud på hotellets grønne område. Maden
tilberedes med fokus på årstidens friske og lokale råvarer.

VÆRELSER
Nørherredhus Hotel har 25 dobbeltværelser hovedbygningen
og 4 familieværelser i den såkalte Teaterkælder. Alle
værelser er udstyret med eget badeværelse, TV og gratis
Wi-Fi. I andet kvartal af 2017 vil der endvidere stå 20 helt
nye værelser klar.

ØVRIGE FACILITETER
Til de små pauser er der grønne arealer rundt om hotellet og
pladser med borde og bænke ved indgangspartiet.Nordborg
sø ligger i gåafstand fra hotellet og er der tid til en frisk
gåtur er turen rundt på søstien 7,5 km lang.

FORKLARING OG
FORSLAG TIL
BORDOPSTILLINGER

FORSLAG TIL MØDEPAKKER
Kontakt hotellet for priser eller se på hjemmesiden.

Forklaringerne er kun vejledende og
er en anvisning til din bestilling.

Biografopstilling

Blokbord kursus

Kongresborde

Skoleborde

DAGSMØDE
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· Isvand & frugt i lokalet

Gruppeborde

KURSUSDØGN
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse

1½-DØGN KURSUS
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse
DAG 2
· Morgenbuffet
· Kaffe/te med kage
· Frokostbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

DAG 2
· Morgenbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

U-bord kursus

LOKALEOVERSIGT
Standard AV-udstyr til rådighed.
Lokale
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Lokale 1
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24
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Lokale 2+3
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Hotel Juelsminde
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Nørherredhus
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