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Tilbud på erhvervsovernatninger og andre 
firmaaktiviteter. 

Ved overnatninger hos os: 

• Er priserne inkl. god morgenmad med friske lokale råvarer, fra Slagter Mortensen, 
Thise mejeri o.l. 

• Er der mulighed for at tilkøbe madpakker - det kan aftales at de indgår fast i 
overnatningsprisen ligesom morgenmaden. 

• Har gæsterne adgang til køleskab, mini the-køkken, hvor der kan laves gratis kaffe og 
the eller tilkøbes kolde drikke. 

• Kan I, efter aftale, låne lokaler for erhvervsmøder med forplejning (kaffe/kage, frokost 
eller aftensmad)  

• Kan vi desuden arrangerer private gourmetmiddage for mindre erhvervsgrupper - 
Niveau for mad og vin-menuen kan aftales individuelt. 

Særlig tilbud til jeres overnattende gæster/ansatte: 

Alle priser er inkl. moms. 

Udlejning af standard værelser for 1 person, med løbende bestillinger og fri afbestilling frem 
til et døgn før: 10% = 787,50 pr. nat inkl. morgenmad (normal pris 875,00) 

Ved en fast booking af et antal værelser for en længere periode uden for sommersæsonen, 
alle ugens 7 dage: 670.00 pr nat inkl. morgenmad (normal 875.00) 

- til dette tilbud har vi 9 standard værelser med mulighed for 1 gæst på hvert. 

Alle værelse har naturligvis bad og toilet, derudover skrivebordsplads - wifi og TV med alle 
DR´s kanaler.  

Der er desuden mulighed for at opgradere til Old fashioned-værelser eller suiter (suiter er værelser 
med to rum, foruden badet) I lavsæson perioder opgradere vi jeres gæster når der er mulighed for 
det, uden ekstra beregning. 

PS: Et energitillæg på 4% må i perioder påregnes – men kun hvis I informeres om det ved bookingen. - Priserne gælder hele 2022 
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Andre muligheder i huset: 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at I kan leje gode undervisningslokaler hos os, gerne med 
fuld forplejning. ”Bodegaen” til grupper på op til 25 eller ”Storsalen” til grupper på op til 125 
personer – begge med tilgang til stor clevertouch skærm på 86´. Lokalerne sammen med 
hotellets øvrige faciliteter er velegnede til internatkurser, enkelte undervisnings dage med 
fuld forplejning, foredrag, personaleudviklings forløb o.l. 

 

EVENT og WORKSHOPS 

Hotel Lidenlunds Event Afdeling har en række tilbud som kan følges på vores hjemmeside. 

På forudbestilling tilbyder vi:  

• Gæste-Events - Har I gæster der skal have lidt ekstra eller en særlig oplevelse, så vil vi 
gerne arrangere f.eks.  

o Guidet vinterbadning  
o Morgen yoga 
o Byvandringer  
o Mountainbiketur i Klosterheden 
o En tur på fjorden med en lokal skipper 

Disse pakkeløsninger kan vi sammensætte fra gang til gang og tilpasse jeres ønsker.  

• Workshop med fokus på emner som: 
o Arbejdstrivsel 

§ Selvtillid og selvværd, hvad er en opbyggende kultur. 
§ Holistisk tænkning og holistisk sundhed – hele mennesker fungerer 

bedst! 
o Konstruktiv Stresshåndtering; Intro til 5 forskellige persontyper. Find dig selv i 

typerne og lær en konstruktiv håndtering så undgår du stress. 
o Samarbejdes-psykologi, kommunikation, grænser og relationer. 
o Samt tilpassede oplæg med aktualitet til netop jeres arbejdsplads. 

Kursusledere med kompetencer og store erfaring – ring og hør nærmere. 

Vi ser frem til at høre fra jer,  
Med venlig hilsen  
Gitte Bitsch 
Hotel Lidenlund                                                                                                                                                 


