Få en unik oplevelse i naturskønne omgivelser, næste gang du skal
afholde et arrangement, møde eller fest ud over det sædvanlige.

Lyse, lækre, hyggelige og velindrettede mødefaciliteter til seminarer, møder, fester eller
mindre konferencer. Med plads til alt fra 6 til 50 personer – og helt privat; der vil KUN
være jer. Gratis parkering og god beliggenhed – kun 3 minutter i bil til motorvejen.
Hyggeligt cafe-/loungeområde, lukket have og terrasse samt uforstyrret udsigt over
mark og skov. Overnatningsmulighed tæt på. Billeder: http://1drv.ms/1ih2DKV
Lyse, moderne mødefaciliteter
En stor mødesal med alt i A/V udstyr og
plads til op til 20 personer i lænestole,eller skoleopstilling eller 40 personer i
teateropstilling.
Et tilstødende mødelokale/grupperum
med plads til 6 personer.

Hyggelig café og køkken med kok
Hyggeligt cafeområde med plads til 40
spisende/siddende gæster. Tilstødende
udendørsområde med terrasse, have og
uforstyrret udsigt til mark og skov.
Vi formidler gerne kontakten til vores faste
cateringfirma. I kan også selv stå for mad og
drikke, da vi har et fuldt professionelt køkken i
direkte forbindelse til cafeområdet.
Afslapning og underholdning
Der er flere widescreen TV, alverdens TVkanaler og film samt et bredt udvalg af
fagbøger. Desuden er der et veludstyret
træningsrum med nye styrketræningsmaskiner,
løbebånd og bordtennisbord.
Overnatning i nærheden
Nærmeste hotel er Simons Golf Klub, som
ligger 1,3 km. væk. Vi har en firmaaftale, som
giver jer mulighed for overnatning og greenfee til en favorabel pris.

Alle lokaler har masser af dagslys og kan
opstilles med borde og stole/lænestole,
eller sækkestole efter behov.
Der er bløde stole og sofaer til gruppesessions i både mødesal, mødelokale og
cafeområdet. Vi har også ”fatboys” til mere
afslappede og kreative og mødeforhold.

God beliggenhed og gratis parkering
I bil: Gratis parkering og 3 min. til motorvejen
(afkørsel 4 mod Hornbæk/ Kvistgård).
Afstand til: Motorvejen: 1,8 km; Københavns
centrum: 40 km, Københavns lufthavn: 58 km.
Offentlig transport: 4 km. til Espergærde station
(30 min. fra hovedbanegården) – og herfra ca. 7
min i bil/140 kr. i taxi. Der er 10 minutters gang
til nærmeste busstop.
Priser
Kontakt os for nærmere information og et
skræddersyet tilbud. Listepriser (inkl. alle
faciliteter/550 m2):
Dagsmøde fra kl. 8-17: Fra kr. 4.500,Heldagsmøde: fra kl. 8-23: Fra kr. 6.500,Gratis parkering og adgang til cafe/køkken.
Ikke inklusiv i prisen: Forplejning og rengøring.
Vi arrangerer gerne begge dele.
Kontakt
Klaus Veile, Sapiens Consulting ApS
Tlf.: +45 70 200 669 / Mobil: +45 6017 5937
E- mail: klausveile@sapiens.nu / www.sapiens.nu

