
KONFERENCER



Hold din konference hos os!
Beliggende på Midtsjælland kun 50 minutter fra København, har 

Gyrstinge Skovkro de perfekte  kursusrammer til lige netop jeres 

arrangement. Vi kan tilbyde 4 fleksible konferencelokaler, som giver

unikke muligheder for ro og fordybelse. Skovkroen rummer wifi,

 standard AV-udstyr (oplys hvad der ønskes ved booking), med plads til 

200 kursister og 10.000 kvadratmeter naturskønne  udendørsarealer til 

grillhygge og teambuilding samt Lille Bøgeskov som nabo.
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TILVALG TIL FORMIDDAGSMØDE

• 3 stykker smørrebrød til frokost kr. 159,-

• 2-retters frokost kr. 249,-

• Frokostbuffet (minimum 20 personer) kr. 219,-

TILVALG TIL EFTERMIDDAGSMØDE

• 2-retters frokost kr. 89,-

• Frokostbuffet (minimum 20 personer) kr. 79,-

FORKÆL DINE KURSISTER
Har du lyst til at opgradere frokosten og give dine kursister lidt ekstra forkælelse, 

har vi følgende muligheder for jeres møde:

Formiddagsmøde Eftermiddagsmøde

Start dagen med en let morgenmad og 

brug formiddagen på afholdelse af møde. 

Vores  formiddags møde byder på:

Slut dagen af med en god og  velsmagende frokost 

og efterfølgende møde med  eftermiddagskage. 

Vores eftermiddagsmøde byder på: 

Kr. 299,- Kr. 399,-

• Morgenbolle, smør, ost og marmelade

• Frugt

• Kaffe, te og isvand ad libitum

• Lokaleleje, projektor og trådløst internet

• 3 stykker velsmagende smørrebrød

• Kaffe, te og isvand ad libitum

• Eftermiddagskage

• Lokaleleje, projektor og trådløst internet

Dagskonference

Skal du og dine kursister holde en dagskonfer-

ence,hvorderikkemåmanglenoget?Såvilvi

 anbefale vores pakke, som byder på:

Kr. 599,-

• Let morgenmad med smør, ost, 

marmelade,pålæg,mælkogjuice

• Frokost inklusiv en vand eller most

• Eftermiddagskage

• Kaffe, te og isvand ad libitum hele dagen

• Lokaleleje, projektor og trådløst internet

Klokken 12-16

Klokken 09-17

Klokken 09-12

FORKÆL DINE KURSISTER
Har du lyst til at give dine  kursister en skøn 

 oplevelse, er der mulighed for at tilkøbe grill i 

haven,frugt,snacksogoplevelserudeidetgrønne.

Det er kun fantasien, der sætter grænser.



Det med småt
Vedallevoreskonferencepakkererprisenoplystvedminimum10personer.Skulle Ivære

færre,kanIringeogfåettilbud.

Annullering

Mere end 30 dage før første arrangementsdag: Omkostningsfri annullering.

Mindre end 30 dage før første arrangementsdag: Faktureres med 50 % af det senest aftalte beløb. 

Mindre end 2 dage før første arrangementsdag: Faktureres med 100 % af det aftalte beløb.

Annulleringogafbestillingafkonferencerskalaltidskeskriftligt.

Reduktion og flytning af møder

Op til 14 dage før første arrangementsdag kan antallet reguleres med 30 % af de tilmeldte.

Op til 2 dage før første arrangementsdag kan antallet reguleres med 10 % af de tilmeldte.

VimodtagergerneDankortogVisakorttilbetalingafkonference–kreditkortmodtagesikke.

Alle  beløb er i DKK (danske kroner) inkl. moms, hvis andet ikke er oplyst.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i idylliske rammer på Gyrstinge Skovkro.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

• Kaffe og te kr. 30,-

• Kage kr. 49,-

• Et glas mousserende vin kr. 55,-

•3snackskr.39,-

•Aftenbuffetmedenslagsfisk,toslagssteg,to

slagssalater,toslagskartoflerogensauceefter

køkkenchefensvalgkr229,-

MERE AF DET GODE

Lokaleleje Lokaleleje
Lokale med plads til 50 kursister inklusiv 

 opsætning af lokalet med standard AV-udstyr.

Lokale med plads til 200 kursister inklusiv 

opsætning af lokalet med standard AV-udstyr.

Kr. 2.000,- Kr. 4.000,-

1-50 personer 50-200 personer



Gyrstinge Skovhuse 33 • 4173
Gyrstinge Skovhuse 33 • 4173 Fjenneslev • 5784 5652 • www.skovkro.dk • info@skovkro.dk

M
A

R
TS

  2
0

21

M
ed

m
in

d
re

 a
n

d
et

 e
r 

op
g

iv
et

, 
er

 a
lle

 p
ri

se
r 

p
r. 

ku
ve

rt
.

gyrstinge.skovkro Skovkro


