MØDE OG KONFERENCE
Når det skal gå op i en højere enhed

PARK ECONOMI
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack.
Stående lunch med udvalg af mættende frokostsandwich inkl. en sodavand.
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser hjemmebag og sund energi.
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK ECONOMI
1/2 PARK ECONOMI

Kl. 08.00-16.00
Kl. 08.00-13.00 / 12.00-16.00

Kr. 525,00 / 420,00 pr. pers.
Kr. 475,00 / 380,00 pr. pers.

PARK DAY
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack.
eller formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt.
Frokostanretning inkl. en sodavand.
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi.
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.

1/1 PARK DAY
1/2 PARK DAY

Kl. 08.00-17.00
Kl. 08.00-13.00 / 12.00-17.00

Kr. 585,00 / 468,00 pr. pers.
Kr. 545,00 / 436,00 pr. pers.

PARK DAY+
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack.
Formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt.
Frokostanretning inkl. en sodavand.
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi.
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK DAY +
1/2 PARK DAY +

Kl. 08.00-17.00
Kl. 08.00-13.00

Minimum betalende.
Ved bestilling af mødepakker er minimum antal 10 betalende.

moms / ex. moms
se meget mere på www.esbjergpark.dk

Kr. 645,00 / 516,00 pr. pers.
Kr. 585,00 / 468,00 pr. pers.
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MØDER

LOKALER

U-BORD

SKOLEBORD

BREDT BROD

4/6 PERS. BRODE

AFLANGE BORDe

TEATER

RUNDE KVADRATISK

PARK 1

12

12

10

12

-

-

-

PARK 2

-

-

14

-

-

-

-

PARK 3

24

32

24

32

48

70

30

PARK 4

16

18

14

22

20

40

PARK 5

28

38

14

40

48

70

18
30

Lokaleleje (er inkl. i mødepakker)

Anbefalet antal

Pris pr. dag f.eks. 08-16

Park 1 - 5

2-20 pers.

Spisestue

2-18 pers.

1.500 kr. - 1.200 kr. ex. moms

Biblioteket

10-50 pers.

Lounge

10-50 pers.

Sundbosalen

40-450 pers.

1.500 kr. - 1.200 kr. ex. moms
5.000 kr. - 4.000 kr. ex. moms
5.000 kr. - 4.000 kr. ex. moms
12.500 kr. - 10.000 kr. ex. moms

Ekstra flip over
Videokonferenceskærm med kamera til f.eks. teams.

200 kr. - 160 kr. ex. moms
1.000 kr. - 800 kr. ex. moms

MØDER - MIDDAG
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Spisestue

SKOLEBORD

BREDT BROD

18

4/6 PERS. BRODE

AFLANGE BORDe

18

TEATER

RUNDE KVADRATISK

Mødepakker

Mødeforplejning - A la carte

MORGEN
Rundstykker med ost, marmelade og pålæg
Chokoladecroissant

Pris pr. person
Pris pr. person

70 kr.
40 kr.

ex. moms 56 kr.
ex. moms 32 kr.

DRIKKE
Morgenjuice - Appelsin juice
Kildevand 0,50 cl.
Blandet sodavand

Pris pr. person
Pris pr. stk.
Pris pr. stk.

35 kr.
35 kr.
35 kr.

ex. moms 28 kr.
ex. moms 28 kr.
ex. moms 28 kr.

Kaffe, te
Kaffe. te ad libitum
Kaffe, te ad libitum

pr. pause
kl. 08-12 | 12-16
kl. 08-16

35 kr.
50 kr.
70 kr.

ex. moms 28 kr.
ex. moms 40 kr.
ex. moms 56 kr.

Kaffe, te, vand og frugt
Kaffe. te, vand og frugt ad libitum
Kaffe, te, vand og frugt ad libitum

pr. pause
kl. 08-12 | 12 -16
kl. 08-16

90 kr.
120 kr.
150 kr.

ex. moms 72 kr.
ex. moms 96 kr.
ex. moms 120 kr.

FROKOST
Frokostanretning
Udvalg af frokostsandwich (2 stk. pr. person)

Pris pr. person
Pris pr. person

225 kr.
185 kr.

ex. moms 180 kr.
ex. moms 148 kr.

EFTERMIDDAG
Hjemmebagt kage og sødt til kaffe

Pris pr. person

65 kr.

ex. moms 52 kr.

AFTEN
Middag 2 retter
Middag 3 retter
Middag 4 retter
Middag 5 retter
Aftenanretning

Pris pr. person
Pris pr. person
Pris pr. person
Pris pr. person
Pris pr. person

350 kr.
450 kr.
550 kr.
650 kr.
300 kr.

ex. moms 280 kr.
ex. moms 360 kr.
ex. moms 440 kr.
ex. moms 520 kr.
ex. moms 240 kr.

moms /ex.moms
se meget mere på www.esbjergpark.dk

ANNULLERINGSBETINGELSER
Afbestilling af arrangement.
Indtil 60 dage før arrangementet kan der frit afbestilles.
Mellem 59 og 30 dage før arrangementet
betales 25 procent af den bekræftede pris.
Mellem 29 og 14 dage før arrangementet
betales 50 procent af den bekræftede pris.
Mellem 13 og 9 dage før arrangementet
betales 75 procent af den bekræftede pris.
Mindre end 8 dage før arrangementet
betales 90 procent af den bekræftede pris.

Reduktion af deltagerantal.
Endeligt antal deltager skal meddeles senest 14 dage
før arrangementet.
Reduktion af indtil 10 procent af det bekræftede antal deltagere kan
foretages uden afbestillingsgebyr indtil 14 dage før arrangementet.
Reduceres antal med mere end 10 procent eller foretages senere afbestilling,
betales det bekræftede antal deltagere til fuld pris.

Minimum antal.
Ved bestilling af mødepakker er minimum antal 10 betalende.

Afbestilling kan ske skriftligt til:
ESBJERG PARK ApS på mail info@esbjergpark.dk eller pr. post til
Stormgade 200, 6700 Esbjerg, ATT., konference.

ALLE PRISER ER GÆLDENDE frem til 30.06.2023

