
MØDER & EVENTS





HOLD MØDER
– DER GIVER ENERGI, 

GLÆDE OG INSPIRATION

”Mennesket har længere udholdenhed,
når arbejdet veksles med hvile”, 

udtalte vores grundlægger læge Carl Ottosen allerede 
for over hundrede år siden.

Kurhotel Skodsborg holder Ottosens filosofi i hævd, 
og derfor finder du til vores møder altid sund og spæn-
dende mad samt et væld af aktiviteter til lyst, glæde og  

inspiration for deltagerne.

Find inspiration til jeres 
møde på de kommende sider.

REDISCOVER THE LUXURY 
OF SIMPLICITY





MAD MED EN 
MICHELINKOK, KOLDE GYS
 & LIVSSTILSINSPIRATION

Kurhotel Skodsborg vil gerne vise, hvordan vi med  
Ottosens tanker går hånd i hånd med en nutidig tilgang 
til udbytterige forretningsmøder, konferencer og net-
værksmøder samt den stigende fokus på sundhed i både 

privat- og erhvervslivet.

I den forbindelse er vi dermed stolte over, at den tid-
ligere Kong Hans-køkkenchef  Thomas Rode, som i dag 
er ansat som Functional Lifestyle Mentor på Kurhotel 
Skodsborg, er i front for en række nye typer møder  
som kombineres med Kokkeskole i Kurhotels nye  

Køkken Rex, inspirerende træning og foredrag. 

Sammen med Thomas Rode er personlig træner  
Ole Cosmus samt Køkkenchef Erik Kroun.





KURHOTEL SKODSBORG 
TILBYDER BLANDT ANDET

Ny nordisk gastronomi 
– fra snacks til gourmet efter ønske

Cocktails, mocktails og sunde
 juicer på tagterrassen eller i  The Lobby

Spa-område med 16 vandoplevelser blandt andet 
100 m2 hydrospa med grotte og massagedyser

Mountainbiketur

Holdaktiviteter, blandt andet yoga og CrossFit

Havdyp fra privat badebro

Havkajaktur

Sundhedstjek

SaunaGus

Walking meditation, mindfulness og energy sessions

Vin- eller ølsmagning





FAKTA

20 minutter fra København
 beliggende ved havet og skoven 

85 hotelværelser

23 konference- og selskabslokaler

Spa- og fitnessaktiviteter 

Solterasse

The Lobby

The Brasserie

The Restaurant by Kroun

Villa Rex

Køkken Rex

Egen badebro

Medicalcenter

240 parkeringspladser inkl. garage

Limousineservice



PRISER

DAGMØDE

DAGMØDE – 1/2 DAG
KL. 08.00 - 12.00 ELLER KL. 13.00 – 17.00

Te og kaffe med sundt treat – isvand og frisk frugt i lokalet 
DKK 550,- per person

KL. 08.00 - 17.00

Let morgenmad – smoothie – sundt frokostbord inkl. vand – eftermiddagstreat
Te, kaffe, isvand og frisk frugt i lokalet hele dagen 

DKK 900,- per person

Tillæg: 2-retters kurmenu inkl. vand og mødelokale til kl. 22.00
DKK 1.350,- per person

Herunder er et par eksempler på forskellige mødepakker, men kontakt
os for priser på netop den mødepakke, der passer til jeres møde.  

Vi står gerne til din rådighed for yderligere information.
+45 4558 5800 · Booking@skodsborg.dk · Skodsborg.dk



KOKKESKOLE MED MICHELINKOK
 THOMAS RODE – LÆR AF DEN BEDSTE

VARIGHED 4 TIMER

Lær tricks af den tidligere Michelinkok Thomas Rode og vær med 
til at lave jeres egen overdådige 3-retters middag. I får lov til selv  
at afprøve svære teknikker og være med til al forberedelse sammen 

med Thomas Rode.

2-timers kokkeskole ved Thomas Rode – Serveret 3-retters middag 
inkl. fresh water – min. 12 personer,  max. 18 personer

DKK 1 .400, - per person

MØDE MED KICK – MED 
THOMAS RODE, TRÆNING OG HAVDYP

VARIGHED 5 TIMER

Hold en anderledes mødedag med sund morgenmad, effektiv træ-
ning og et inspirerende foredrag om sund livsstil i det daglige jobliv. 

Et møde hvor I går hjem med energi og gnist.

Morgenmad – 1 times foredrag med Thomas Rode, for eksempel med 
titlen ”Vigtigheden af funktionel sundhed i en organisation”

–  Træning med personlig træner Ole Cosmus og Thomas Rode 
–  SaunaGus og havbad – Frokost – Tid til eget møde

–  min. 12 personer, max. 30 personer

DKK 1 .400, - per person
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Contact – Kontakt
+45 4558 5800 or info@skodsborg.dk

Book – Book
your room, your spa treatment or your meeting at skodsborg.dk

dit værelse, dit spaophold eller din konference på skodsborg.dk

Delight – Glæd
someone you care for with a gift certificate

en du holder af med et gavekort 

Find more information at skodsborg.dk 
Find mere information på skodsborg.dk

Kurhotel Skodsborg A/S
Skodsborg Strandvej 139, DK-2942 Skodsborg

Skodsborg.dk 
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Gældende 2016



SKODSBORG STRANDVEJ 139 · 2942 SKODSBORG · DANMARK 
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