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Møder & kurser
I MARITIME OMGIVELSER

Hotel Marina byder møde-og konferencegæster velkommen,  

og giver mulighed for udlejning af ét eller flere af vores 8 

mødelokaler med plads til op til 32 deltagere, eller et af vores 

større konferencefaciliteter med plads til over 360 deltagere.  

Alle konference- og mødelokaler er at finde på hotellets 1.sal. 

I forbindelse med arrangementet tilbyder vi 85 værelser af  

forskellige kategorier - herunder standardværelse, dobbeltværelse, 

businessværelse og familieværelse. Alle værelser har eget  

bad/toilet og der er desuden gratis wi-fi på hele hotellets område. 

Der er et hyggeligt barområde, som indbyder til socialt samvær 

efter dagens mødeaktivitet. Desuden er der fitnessrum og  

wellnessområde til fri afbenyttelse.

*Ekstra AV-udstyr efter nærmere aftale.

Av-udstyr
Lærred

Gratis trådløst internet
Flipover

Kuglepenne og blokke
Whiteboard
Projektor*



Pakkeløsninger
DAGSMØDE	 435,-
• Kaffe/te med rundstykke, smør og marmelade
• Isvand og frugt i lokalet
• Frokostbuffet
• Kaffe/te og kage

AFTENMØDE	 365,-
• Isvand og frisk frugt i lokalet
• 2-retters menu eller buffet
• Aftenkaffe

KURSUSDØGN	 FRA	1.095,-
• Isvand og frugt i lokalet hele dagen
• Kaffe/te med rundstykke, smør og marmelade ved mødestart
• Frokostbuffet
• Eftermiddagskaffe/te med kage
• 2-retters middag eller attraktiv kursusbuffet
• Overnatning i enkeltværelse
• Morgenbuffet

KURSUSDØGN	1½	 FRA	1.390,-
Dag 1
• Formiddagskaffe/te med rundstykke, smør og marmelade
• Isvand og frugt
• Frokostbuffet
• Eftermiddagskaffe/te med kage
• 2-retters middag/buffet
• Overnatning i enkeltværelse   

Dag 2
• Morgenbuffet
• Kaffe/te med kage
• Frokostbuffet
• Isvand og frugt

Pris pr. person. Evt. ekstra tilvalg til kursister og måske tema. Det sunde kursus hvor  
der er taget højde for kost – evt. grøntsags smoothie, grøntsagsstænger, ginger shot osv.  

Tilkøb til alm. Kursus: Slikskål om eftermiddagen, grøntsagsstænger, nødder,  
tranebær rosiner, tørrede bananer osv. Kaffe/te ad libitum hele dagen.

Lokaleoversigt

Lokale Sildeben U-bord Blokbord Biograf- 
opstilling

Skoleborde

Marina 1 48 36 30 60 40

Marina 2 48 36 34 100 40

Marina 3 120 58 40 144 60

Hele Marinaen 240 362 140

Marinaen 4+5 44 78 72

Marinaen 1+2 120 40 216 80

Marinaen 2+3 180 252 40

Kattegat 40 36 32 60 20

Lille Kattegat 18 40

Sildeben U-bord

Biografopstilling

Blokbord

Skoleborde



Tilkøb
Hotel Marina bringer oplevelsen tæt på, og I kan selv melde jer  

på de aktiviteter, som I føler passer jer. Der kan dertil tilkøbes en  

afslappende wellness behandling. Minimum xxx deltagere påkrævet. 

Vælg tilkøb og udfyld dine kontaktoplysninger herunder. 

Aflever i receptionen. 

Virksomhed

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Antal deltagende kursister

Bueskydning     

Mountain biking på single track-bane

Cross Training/Cross exercise  

Camp-oplevelse/”Nak & Æd”

Wellnesspakke – Fodbad, balsam, ansigtsmaske, olie/body-scrub, 

creme-body, scrub og ler.  

Teambuilding 
”Aktiv i naturen”, er en unik teambuilding experience,  

som I, kursister, har mulighed for at opleve, under jeres  
ophold. Aktiviteterne bidrager til et godt samarbejde,  
bedre kommunikation og ikke mindst en behagelig  

oplevelse for jer med på vejen. 



Booking
Book din næste konference, møde eller kursus 

på tlf. 8632 2500 eller info@hotel-marina.dk

Kystvej 32 ·· 8500 Grenå
hotel-marina.dk


