MØDER,
KONFERENCER
OG EVENTS

RING ELLER SKRIV
OG BOOK I DAG

64 moderne og komfortable værelser

Når I vælger at holde jeres næste møde, konference eller
event i Idrættens Hus Hotel & Konference, får I adgang
til sportens Hall of Fame og et miljø, der oser af idræt og
store præstationer.
Idet vi huser mange eliteidrætsudøvere, er
sund og varieret kost en selvfølge hos os.
Således er Team Danmark en vigtig sparringspartner, når nye menuer skal kreeres.

VI GIVER MØDET EN EKSTRA DIMENSION
I Idrættens Hus Hotel & Konference har vi altid
gode forslag, når der er brug for en mental
pause, eller når der skal tænkes ud af boksen.

Alle 12 mødelokaler har selvfølgelig dagslys
og det tidssvarende AV-udstyr, og trådløse
netværk gør, at du ikke skal bekymre dig om
andet end indholdet af dit møde.

Ud over vores traditionelle mødelokaler har
vi mulighed for at arrangere udfordrende,
sjove og lærerige teambuildingøvelser med
afsæt i bevægelse og kommunikation som
f.eks. floorball, kørestolsrugby, rullebrætsbold eller noget helt andet. Idet vi deler hus
med hovedparten af Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, har vi mange
kompetencer i huset, der kan bidrage til at
gøre jeres besøg hos os til noget helt særligt.

Vores 64 værelser har udgang til altan eller
lukkede gårdhave.
Idrættens Hus Hotel & Konference ligger tæt
ved indfaldsvejene til København, og med
3000 gratis parkeringspladser er det enkelt
og nemt for dig og dine gæster at besøge os.

For bestilling kontakt os på tlf.: 43 26 26 35 eller booking@dif.dk

Moderne AV-udstyr og
mødelokaler med masser af
dagslys.

”VI HOLDER IKKE OP MED AT
LEGE, FORDI VI BLIVER GAMLE
– VI BLIVER GAMLE, FORDI VI
HOLDER OP MED AT LEGE.”
– Gunnar ”Nu” Hansen

PRISER
INDHOLD
Morgenpause med brød, ost & marmelade
Frisk frugt, kaffe & te
Frokost inkl. en vand

FORMIDDAGSMØDE
9:00 - 12:00

DAGSMØDE
9:00 - 17:00

•
•
•

•
•
•
•

Eftermiddagspause med dagens kage
To-retters middag inkl. en øl, vand eller et glas husets vin

AFTENMØDE
17:00 - 22:00

HELDAGSMØDE
9:00 - 22:00
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

625,-

955,-

1.875,-

2.250,-

Overnatning i enkeltværelse inkl. morgenmadsbuffet

KONFERENCEDØGN KONFERENCEDØGN
9:00 - 9:00
9:00 - 17:00

Kaffe/ te og frisk frugt
Frokost inkl. en vand
Eftermiddagspause med dagens kage

PRIS PR. PERSON

Ovennævnte priser er pr. person inkl. moms.
Til alle mødepakker indgår et passende mødelokale med moderne AV-udsyr, blokke og penne.

425,-

595,-

!"
64

NYRENOVEREDE
VÆRELSER
VÆRELSER

#%$$
3000
GRATIS
PARKERINGS
PLADSER

#$
20

MINUTTER TIL
KØBENHAVN

DU SKAL VÆLGE IDRÆTTENS HUS
HOTEL & KONFERENCE FORDI VI TILBYDER:
• Dig at træne med
Danmarks bedste
• Mødelokaler med dagslys
og moderne AV-udstyr
• Sund og velsmagende mad
• Et hotel beliggende tæt på
alle indfaldsveje

• Mulighed for at nyde naturskønne omgivelser blot 10
minutters gang fra hotellet
• Kløverstiens 4 løberuter på
op til 14,6 km
• Dig at blive en del af sportens
største bedrifter

