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Hotel Marina
Hotel Marina i Grenaa ligger på Djurslands næsetip
omgivet af skov og strand

KURSUSFACILITETER
Vi har kapacitet til at rumme alt fra små dagsmøder til store
konferencer og seminarer. Hotellet råder over 8 mindre
mødelokaler med plads til op til 6 eller godt 32 deltagere
samt større konferencefaciliteter op til 360 deltagere i
stoleopstilling. Alle vores konference- og mødelokaler ligger
på 1. sal med en smuk udsigt over Kattegat.
VÆRELSER
I forbindelse med dit arrangement tilbyder vi 79 værelser
af forskellig kategori, herunder standardværelse,
dobbeltværelse, businessværelse og familieværelse.
Alle værelser har eget bad/toilet desuden er
der gratis wi-fi på hele hotellets område.

RESTAURANT
Hotellets restaurant ligger i stueetagen og byder på god
dansk mad med inspiration fra det italienske og franske
køkken.
ØVRIGE FACILITETER
Der er et hyggeligt barområde, som indbyder til socialt
samvær efter dagens mødeaktivitet. Desuden er der
fitnessrum, solarium og et dejligt wellnessområde med
pool, spabad, dampbad, sauna og mulighed for massage.
Nyd en dejlig gåtur ved stranden eller i skoven eller lej
mountainbikes.

FORKLARING OG
FORSLAG TIL
BORDOPSTILLINGER

FORSLAG TIL MØDEPAKKER
Kontakt hotellet for priser eller se på hjemmesiden.

Forklaringerne er kun vejledende og
er en anvisning til din bestilling.

Biografopstilling

Blokbord kursus

Kongresborde

Skoleborde

DAGSMØDE
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· Isvand & frugt i lokalet

Silldeben

KURSUSDØGN
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse
DAG 2
· Morgenbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

U-bord kursus

1½-DØGN KURSUS
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse
DAG 2
· Morgenbuffet
· Kaffe/te med kage
· Frokostbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

LOKALEOVERSIGT
Standard AV-udstyr til rådighed.
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Marina 4+5
Marina 1+2

120

Marina 2+3

180

Kattegat

40

Lille Kattegat

36

Hotel Juelsminde
Strand

Nørherredhus

Kystvej 32 · 8500 Grenaa · T: 8632 2500
info@hotel-marina.dk · www.hotel-marina.dk

