
Møder og konferencer i  

VANDKANTEN



Hos Badehotel Søfryd sørger vi for,  
at I kan afholde møder og konferencer i  

komfortable og naturskønne omgivelser. 

Vores konferencelokaler er udstyret med moderne faciliteter, der 
skaber de perfekte rammer for effektive, lærerige og inspirerende 

arrangementer. Vi sætter en ære i at have et højt serviceniveau, der 
sætter jer og jeres behov i centrum og tager hånd om de vigtige 

detaljer, som får arrangementet til at køre som smurt.  
Hos os kan I forvente lyse og rummelige lokaler med naturskøn, 
rolig udsigt, lynhurtig Wi-Fi, storskærme/projektorer, det nyeste  

AV-teknik og forplejning til arrangementerne.



Badehotel Søfryd pirrer krop og sanser,   
med gourmetmad, motion og natur.

Søfryd Badehotels gourmetrestaurant byder på et  
udsøgt smagsunivers. Vi tror på, at god mad glæder hjertet  

– mens det sikrer energi til hjernen.  
Fundamentet for vores madlavning er gode,  

lokale råvarer af høj kvalitet. 

Trænger I til et forfriskende afbræk, kan I samle ny energi i  
vores fitnesslokale – eller gå en tur i den omkringliggende natur, 

hvor I kan klare hovedet og nyde stilheden. 



De morgenfriske kan tage en tur i bølgen,  
efterfulgt af en storslået morgenmadsbuffet  
– eller nøjes med morgenmaden og udsigten. 

Badehotel Søfryd ligger ud til Roskilde Fjord.  
I kommer tæt på vand og natur og væk fra hverdagens  

stress og jag. Vi anbefaler derfor at kombinere jeres besøg med 
overnatning på et af badehotellets hyggelige værelser.  

Her kan I lægge dagligdagens rutiner bag jer og genoplade sindet.

Såfremt vi ikke har nok ledige værelser, har vi et luksus-shelter  
tæt ved Badehotel Søfryd og yderligere en aftale med et nærliggen-

de hotel om leje af værelser. I disse tilfælde sørger vi for  
transport mellem hotellerne



U-bord Skolebord Biograf Øer Sildeben Reception Board

Prismesalen 32 74 120 64 84 150 30

1. sal 22 36 50 32 • 40 16

Store fjord 30 24 50 40 • 50 20

Lille fjord • 10 16 10 • • 12

Wine Lounge • • • 8 • 30 •

Biblioteket 30 36 50 40 • 60 20

Hvad enten du beslutter at invitere  
mange eller få, så finder vi lokalet  

der passer dit behov.



Møder og konferencer
Prisliste, gældende fra 1. juli 2020.

Møde med overnatning:

1 døgn pr. person m/overnatning i enkeltværelse Dkk. 1.675,00 

1 døgn pr. person m/overnatning i delt dobbeltværelse Dkk. 1.245,00

Prisen inkluderer følgende:

• Formiddagskaffe/The m. rundstykker, ost og marmelade

• Frokostbuffet ekskl. drikkevarer

• Eftermiddagskaffe/The m. kage

• 2-retters diner ekskl. drikkevarer (hovedret + forret eller dessert)

• Overnatning i enkelt/dobbeltværelse

• Morgencomplet 

1½ døgnpakke pr. person i enkeltværelse Dkk. 2.095,00

1½ døgnpakke pr. person i delt dobbeltværelse Dkk. 1.810,00

Prisen inkluderer følgende:

• Formiddagskaffe/The m. rundstykker, ost og marmelade

• Frokostbuffet ekskl. drikkevarer

• Eftermiddagskaffe/The m. kage

• 2-retters diner ekskl. drikkevarer (hovedret + forret eller dessert)

• Overnatning i enkelt/dobbeltværelse

• Morgencomplet 

• Kaffe/the m. brød

• Frokostbuffet ekskl. drikkevarer

• Eftermiddagskaffe/te med kage

Alle priser er inkl. 25 % moms.



Møder og konferencer
Prisliste, gældende fra 1. juli 2020.

Møde uden overnatning:

Dagmøde mellem 08:00 og 17:00, pris pr. person kr. 625,00

Prisen inkluderer følgende:

• Formiddagskaffe/te med rundstykker, ost og marmelade

• Frokostbuffet ekskl. drikkevarer

• Eftermiddagskaffe/te med kage

Dagmøde mellem 08:00 og 22:00, pris pr. person kr. 865,00

Prisen inkluderer følgende:

• Formiddagskaffe/te m. rundstykker

• Frokostbuffet ekskl. drikkevarer

• Eftermiddagskaffe/te m. kage

• 2-retters diner ekskl. drikkevarer (hovedret + forret eller dessert)

Leje af grupperum:

Grupperum 4-10 personer kr.  525,00   
  

Grupperum 11-25 personer kr.    840,00

Grupperum 26-50 personer kr.  1.310,00 

Ovenstående priser forudsætter et min. på 10 deltagere eller efter aftale.  Alle priser er inkl. 25 % moms.


