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KURSER &
KONFERENCER
KONCEPTHOTEL &
DANHOSTEL BLÅVANDSHUK

Vores kursuspakker er skruet sådan sammen, at det
er nemt og bekvemt at afholde møder, kurser og
konferencer hos os – fra booking til udtjekning.
Passer jeres ønsker og behov ikke ind i en
standardpakke, laver vi bare en speciel pakke til jer.

KONFERENCER/MØDER
Din dag hos KonceptHotel
Når I booker et møde/kursus eller en konference hos os,
er vi gerne med i planlægningen fra start til slut, så vi
sikrer at jeres ophold lever op til jeres forventninger.
Derfor lytter vi godt efter, når I fortæller om ønsker, krav
og behov til arrangementet, såsom Teambuilding,
forplejning, av udstyr, bord opstilling mm og
sammensætter derefter dagen i samarbejde med jer.

SERVICE OG TEKNIK I
MØDELOKALER

VORES LOKALER

NATURLIG HYGGE I
PAUSERNE

Alle mødelokaler har projekter/lærred,
whiteboard/flipover og skærme i
grupperummene. Der er mulighed for
at tilslutte VGA og/eller HDMI og mini
HDMI enten direkte eller via adaptere.
Mobilt har vi endvidere trådløs
mikrofon, headset, lydanlæg, lærred,
projekter, bluetooth højtaler hvor der
må være behov.
Der vil være blokke, kuglepenne og
navneskilte til alle mødedeltagere.

Vi har 4 mødelokaler samt 800
m2 lokale til konferencer, større
møder, Teambuilding mm. Hvert
lokale navn dækker over et helt
unikt mødelokale med sin egen
mængde udstyr, udsigt og unikke
størrelse.
Når du booker et kursus, møde
eller konference hos os finder vi
det rum, hvis indhold matcher
jeres behov.

KonceptHotel er omringet af skøn natur.
De korte pauser kan bruges på vores
egne udendørsarealer – parken – mens
de længere pauser kan bruges i Aal
plantage med hyggelige stisystemer,
hvis man trænger til at få clearet hovedet
og få frisk luft til hjernen. Eller til en god
"walk and talk"
Er man mere til den indendørs hygge,
har vi et opholdsrum med lækre
loungemøbler, spil og TV, som man kan
bryde hjernen med i pausen.

Få et gratis hotelophold
Vi belønner dig med et gavekort, hvis du kan hjælpe os med at skaffe en ny kunde,
der booker et kursus med overnatning for minimum 10 personer hos os.
Det kan være dit eget firma eller din arbejdsgiver, der gerne vil benytte sig af vores
attraktive kursuspakker Mødedøgn eller 1½ Døgn, hvor de samtidigt sparer 10%.
Når virksomheden så efterfølgende booker og afholder et arrangement på
KonceptHotel, udsteder vi et gavekort til dig til afhentning i vores reception.
Gavekortet har en værdi af en overnatning i et hotelværelse for to personer med
morgenbuffet. Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter.
For at deltage i hvervekampagnen, skal du være fyldt 18 år.
Kampagnen er gældende indtil 31.12 2019.
For at overholde alle gældende regler gør vi opmærksom på, at man i forbindelse
med denne hvervekampagne ikke må kontakte virksomheder ved hjælp af
elektronisk post som en uopfordret email.
Vi glæder os til at se jer

OPHOLD
4 MØDEPAKKER
Hos koncepthotel tilbyder vi 4 mødepakker:
Dagskursus, 1½ døgn, mødedøgn og aftenmøder.

Dagskursus
Stor lækker morgenbuffet
MARKETING
Isvand hele dagen
John D. Rockefeller - “Don’t
Frugt/grønt formiddag
be afraid to give up the good
Frokost inkl. 1 stk. drikkevare to go for the great.”
Eftermiddagskaffe/the med kage/sødt
295 kr. per person
Tilkøb:
2 retters aftensmad kokkens valg,
Inkl. 1 valgfri øl/sodavand/1 glas vin.
170 kr.
uden overnatning

Aftenmøde
Pakke 1
2-retters middag efter kokkens valg
(eksl. drikkevarer)
Isvand og frugt
Kaffe og te
Hjemmebagt kage & snack
225 kr. per person
Pakke 2
Isvand og frugt
Kaffe og te
Hjemmebagt kage & snack
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OPHOLD
4 MØDEPAKKER
Hos koncepthotel tilbyder vi 4 mødepakker:
Dagskursus, 1½ døgn, mødedøgn og aftenmøder.

Mødedøgn
Stor lækker morgenbuffet
Isvand hele dagen
Frugt/grønt formiddag
Frokost Inkl. 1 drikkevare
Eftermiddagskaffe/the med kage/sødt
Aftensmad 2 retter – Inkl. 1 drikkevare
Lækker morgenbuffet
Overnatning
880 kr. per person
1 overnatning i delt dobbeltværelse
1.010 kr. pr. person i enkeltværelse

1½ døgn
Stor lækker morgenbuffet
Frugt/grønt formiddag
Frokost Inkl. 1 drikkevare
Eftermiddagskaffe/the med kage/sødt
Aftensmad 2 retter – Inkl. 1 drikkevare
Lækker morgenbuffet
Isvand hele dagen
Frugt/grønt
Formiddagskaffe/the
Frokost Inkl. 1 drikkevare samt kaffe/the
Eftermiddagskaffe/the med kage/sødt
1.120 kr. per person
1 overnatning i delt dobbeltværelse
1.260 kr. pr. person i enkeltværelse

KONFERENCE/MØDELOKALER

VORES
KONFERENCE/MØDELOKALER

Skallingen

Hvidbjerg
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KONFERENCE/MØDELOKALER

VORES
KONFERENCE/MØDELOKALER

Langli

Byrådssalen
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KONFERENCE/MØDELOKALER

VORES
KONFERENCE/MØDELOKALER

Rådhussalen
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GÆSTEKOMMENTAR

DET SIGER VORES GÆSTER
OM OS
"Vi laver leder-og teamtræningskurser i Danmark og Sverige, og vi stiller
meget store krav til vores samarbejdspartnere på overnatning og forplejning. I
næsten 20 år har Danhostel Blåvandshuk fuldt ud levet op til vores
forventninger. De er et fantastisk team af engagerede og dedikerede
medarbejdere, der forstår vores behov og gennem deres arbejde har de
sørget for, at vi kan udføre vores arbejde til perfektion. Vi glæder os altid til at
komme til Oksbøl."
- Klaus Fristrup, ZigNatur A/S
Adm. Direktør, MBA

