
Skal du arrangere et møde hvor der skal være ekstra fokus på afstand mellem deltagerne og hvor der er minimal kontakt 
med andre end egne mødedeltagere, så har vi løsningen. 

Dagmøde  

08.00 — 17.00 
 

Velkomst morgenbuffet med brød, ost, 

pålæg, juice, frugt, wienerbrød 

Kaffe & te ad libitum (hele dagen) 

Kildevand i lokalet 

Portionsanrettet Snack & frugt 

KolleKolle´s lækre frokost 

Eftermiddagskage 

 

Heldagsmøde  

08.00 — 22.00 
 

Velkomst morgenbuffet med brød, ost, 

pålæg, juice, frugt, wienerbrød 

Kaffe & te ad libitum (hele dagen) 

Kildevand i lokalet 

Portionsanrettet Snack & frugt 

KolleKolle´s lækre frokost 

Eftermiddagskage 

3-retter konferencemenu 

Kaffe & te 

 

Det ekstra  
 

Vi følger alle myndighedernes ret-

ningslinjer, men med Safety pakken 

får I også: 

 

Lokale med ekstra god plads. 

Morgenmaden, eftermiddagskagen, 
frugt og snack er selvfølgelig portions-
anrettet og bliver serveret i lokalet 
eller tilbydes også som Grab & Go, 
hvis I f.eks. vælger at gå en tur i pau-
sen. 

Kaffe, the ad libitum i lokalet. 

Kildevand i stedet for isvand i lokalet. 

Frokost og middag serveres i eget 
separate lokale eller som ”Walk & 
Eat” hvor I selv vælger hvor I vil spise. 

Egen personlig håndsprit spray til alle 
deltagere. 

Ekstra afspritning af borde, håndtag, 
lyskontakter og armlæn i mødelokalet 
i alle jeres pauser. 

Dispenser med desinfektions vådservi-
etter til aftørring af kaffe-, mælke-
kander mv. i lokalet. 

 

Og vi har også 

Fantastisk natur lige uden for døren 
som er oplagt til at flytte mødet uden-
dørs.  

På vores terrasser finder I mange ha-
vemøbler,  på græsplænen har vi 
udendørs møderum samt bord/bænke 
sæt. 

Muligheder for gå-ture er der også 
mange af, f.eks. en tur ned til Furesø-
en eller i skoven som begge er naboer 
til KolleKolle. 

Konferencedøgn   
 09.00 - afrejse næste dag 10.00 

 

Dag 1 

Velkomst morgenbuffet med brød, ost, 

pålæg, juice, frugt, wienerbrød 

Kaffe & te ad libitum (hele dagen) 

Kildevand i lokalet 

Portionsanrettet Snack & frugt 

KolleKolle´s lækre  frokost 

Eftermiddagskage 

3-retter konferencemenu 

Kaffe & te 

Standard enkeltværelse 

 

Dag 2 

KolleKolle´s  a la carte morgenmad. Tilbydes 

også som roomservice.  

Konferencedøgn   
 09.00 - afrejse næste dag 17.00 

 

Dag 1 

Velkomst morgenbuffet med brød, ost, 

pålæg, juice, frugt, wienerbrød 

Kaffe & te ad libitum (hele dagen) 

Kildevand i lokalet 

Portionsanrettet Snack & frugt 

KolleKolle´s lækre frokost 

Eftermiddagskage 

3-retter konferencemenu 

Kaffe & te 

Standard enkeltværelse 

 

Dag 2 

KolleKolle´s  a la carte  morgenmad. Tilby-

des også som roomservice. 

Kaffe & te ad libitum (hele dagen) 

Kildevand i lokalet 

Portionsanrettet Snack & frugt 

KolleKolle´s lækre frokost 

Eftermiddagskage 

Safety Mødepakker 
Individuelt—Sammen 

DKK 1.275,-  

pr. person pr. dag 

DKK 900,-  

pr. person pr. dag 

DKK 2.350,-  

pr. person pr. dag 

DKK 3.289,-  

pr. person pr. dag 

 


