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

2023



 
Blok og kuglepen er inkl. / minimum 10 betalende

se meget mere på www.esbjergpark.dk

PARK DAY MEETING
(tidsrum mellem kl. 08.00-17.00)

 

Morgenbrød med ost, marmelade, smør, pålæg og grønt
 Frokostbuffet-, anretning- eller sandwich inkl. en sodavand

 Eftermiddagskage og snacks til kaffen
 Kaffe, te, mælk, vand og kakao under mødet

 Lokaleleje, parkering, wi-fi og standard av udstyr
 

kr. 525 / 420 ex. moms pr. person inkl. frokostanretning
kr. 485 / 388 ex. moms pr. person inkl. frokostsandwich

 tillæg for frokostbuffet kr. 60 / 48 ex. moms pr. person (minimum 40 betalende)

Mødepakker 2023

MORNING MEETING 
(tidsrum mellem 07.00-10.00)

 

Morgenbrød med ost, marmelade, smør, pålæg og grønt
 Kaffe, te, mælk, vand og kakao under mødet

 Lokaleleje, parkering, wi-fi og standard av udstyr.
 

Kr. 285 / 228 ex. moms pr. person.
 

LUNCH MEETING 
 (tidsrum mellem 12.00-15.00)

 
Frokostanretning med en sodavand

 Kaffe, te, mælk, vand og kakao under mødet
 Lokaleleje, parkering, wi-fi og standard av udstyr

 
kr. 385 / 308 ex. moms pr. person

 tillæg for frokostbuffet kr. 60 / 48 ex. moms pr. person (minimum 40 betalende)

NETWORK DINNER MEETING
(tidsrum mellem 17.00-20.00)

 
Kaffe, te, mælk, vand og kakao under mødet

 2-retters middag med 2 glas husets vin
 Lokaleleje, parkering, wi-fi og standard av udstyr

 
Kr. 485 / 388 ex. moms pr. person
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Ved mindre end 20 personer vil der være aftentillæg efter kl. 17.00 / kr. 20 pr. time inkl. moms pr. person. 
se meget mere på www.esbjergpark.dk

Tilkøb 

Mødeforplejning - A la carte

pr. person
pr. person

kr. 85 / 68 ex. moms
kr. 75 / 60 ex. moms

pr. person 
pr. person
pr. stk.

kr. 285 / 228 ex moms
kr. 225 / 180 ex. moms
kr. 185 /  148 ex. moms

pr. person
pr. person
pr. person
pr. person

MORGEN
Morgenbrød med ost, marmelade, smør, pålæg og grønt
Chokoladecroissanter og smoothies

FROKOST
Frokostbuffet (min. 40 betalende)                         
Frokostanretning 
Frokostsandwich

EFTERMIDDAG
Hjemmebagt kage
Slik blandet
Lagkage
Blandet hele frugter

LOKALELEJE (er inklusiv i alle mødepakker) 

kr. 40 / 32 ex. moms
kr. 40 / 32 ex. moms
kr. 85 / 68 ex. moms
kr. 40 / 32 ex. moms

DRIKKE
Æblejuice
Kaffe, te pr. pause
Kaffe, te ad libitum 4 timer 
Kaffe, te ad libitum  08.00-17.00
Kildevand 0,5 l. 
Blandet sodavand 0,25 
Blandet pilsner / Classic 0,33

Husets hvidvin eller rødvin 1/1 fl. 
Husets anbefalet hvidvin eller rødvin 1/1 fl. 
Husets bedste hvidvin eller rødvin 1/1 fl. 

AFTEN
Snack bræt med pølser, oste, oliven, hummus og brød
Husmandskost (f.eks. wienerschnitzel, stegt flæsk, hakkebøf)
2-retters aften middag
3-retters aftenmiddag

pr. person
pr. person
pr. person
pr. person

kr. 185 / 148  ex. moms
kr. 225 / 180 ex. moms
kr. 285 / 228 ex. moms
kr. 325 / 260 ex. moms

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

kr. 40 / 32 ex. moms. 
kr. 35 / 28 ex. moms  
kr. 65 / 52 ex. moms 
kr. 95 / 76 ex. moms 
kr. 40 / 32 ex. moms 
kr. 35 / 28 ex. moms 
kr. 40 / 32 ex. moms 

kr. 285 / 228 ex. moms
kr. 385 / 308 ex. moms 
kr. 525 / 420 ex. moms 

Lokale (tidsrum mellem kl. 08.00-17.00) 
Park 1-2             
Park 3-4-5         
Spisestuen
Lounge 1
Lounge 2
Restauranten  
Vinkælder 
Kongressal

pr. dag
pr. dag
pr. dag
pr. dag
pr. dag
pr. dag
pr. dag
pr. dag               

kr. 1.500 / 1.200 ex. moms
kr. 2.000 / 1.600 ex. moms        
 kr. 1.500 / 1.200 ex. moms
kr. 5.000 / 4.000 ex. moms
kr. 4.000 / 3.200 ex. moms
kr. 4.000 / 3.200 ex. moms
kr. 4.000 / 3.200 ex. moms
kr. 12.500 / 10.000 ex. moms



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 2023




