KONFERENCER

Vores udsigt giver plads til ro og fordybelse

NÅR RAMMERNE BETYDER NOGET
– OG GØR EN FORSKEL

Fælles for de vigtige møder, kurser og konferencer er, at
rammerne er en del af successen.
På Konference & Hotel Klinten er der højt til loftet i mere
end én forstand.
Her er atmosfæren helt særlig, hvilket giver rum for eftertanke og kreativitet: udsigten over Østersøen, den direkte
adgang til stranden, mødelokalernes standard, kvaliteten
af maden, de mange hyggekroge - både ude og inde og
personalets nærvær, er alt sammen befordrende for jeres
mødedeltagere.
Vi sætter rammerne for møder, kurser og konferencer fra
2 til 135 personer.

NÅR KVALITET
ER NATURLIGT

Med udgangspunkt i sæsonens råvarer serveres hjemmelavet mad af høj kvalitet. Og netop madens kvalitet er en af
de ting, som vi er kendt for. Vi ved, hvor vigtigt det er for dig
som kursist og/eller arrangør, at maden smager godt, og at
der er nok af den. Derfor vil du til frokost opleve en buffet
med en variation af lækre retter, og om aftenen en menu
tilberedt med udgangspunkt i sæsonens lokale råvarer og
med fokus smag.
Maden nydes i vores restaurant, der har panorama udsigt
direkte ud over Østersøen, hvor vi gør alt for at I skal føle
jer hjemme. Det er ganske enkelt med til at sikre, at alle kan
koncentrere sig hele dagen, og skaber en positiv stemning.

EN HELT SPECIEL OPLEVELSE
FOR DIG SOM GÆST

Som gæst på Konference & Hotel Klinten kan du nyde godt
af vores mange faciliteter, hvad enten du er til en kold øl
eller et glas vin efter en lang mødedag, en løbetur langs
stranden eller til en tur i vores veludstyrede fitnessrum.
Er det tid til indendørsaktiviteter, så kan du hygge dig
med kollegaerne i Klintehulen, hvor der bl.a. er trust-bar
og billard.
Om natten kan du nyde stilheden og få en god nats søvn
i et af vores 58 værelser. Måske har du lyst til at forkæle
dig selv ved at tilkøbe en opgradering til et af vores Seaside værelser, der har egen altan eller terrasse, så du kan
nyde roen og den spektakulære udsigt over Østersøen.

STYRK JERES SAMARBEJDE,
RELATIONER OG FOKUS

Hvorfor ikke starte eller slutte dagen med inspirerende
teambuilding øvelser, gøre eftermiddagspausen til noget
særligt eller overraske med en aktivitet på stranden. Vores
beliggenhed giver et væld af muligheder for såvel korte
som længere pauser. Vi har mange muligheder for aktiviteter – det er kun fantasien, der sætter grænser.
Hvad enten I er til afslapning eller friske på en udfordring,
så hjælper vi jer gerne med at tilrettelægge netop den
aktivitet, der passer bedst til jeres arrangement.
Kontakt os for at høre mere.

FITNESSRUM

FACILITETER
13 lyse konference- og mødelokaler

med AV-udstyr i topklasse og kapacitet for op til 135 personer
i ét lokale

58 værelser

heraf 24 Seaside værelser med egen altan eller terrasse
I vores fitnessrum kan du vedligeholde din form og du behøver
ikke have dårlig samvittighed over at du måske har spist for
meget af vores lækre mad. I fitnessrummet finder du løbebånd,
cross-fit, romaskine og vægttræningsudstyr, så du kan få rørt alle
kroppens muskler.

EGEN STRAND

Masser af hyggekroge og lounge områder
Hjemmelavet mad

med fokus på økologi og lokale råvarer

Egen strand og gode løberuter
Gratis HR-værktøjskasse
med udfordrende øvelser

Aktivitetsrum

med trust-bar, billard, bordtennis m.v.

Er du til en dukkert i Østersøen, så er det også en mulighed. Der
er en trappe fra haven, som giver direkte adgang til vores sandstrand.
Der er også en mulighed ved den første af de røde fiskerhytter på
ydermolen. Her går der en badetrappe direkte ned i vandet.

Kun 1 times kørsel fra København
Gratis parkering

VI ER EN DEL AF
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