
KONFERENCER, SEMINARER &  
DAGSMØDER



KONFERENCER, SEMINARER OG DAGSMØDER

Kunne du tænke dig højt til loftet, ubegrænset havudsigt og en saltvandsindprøjtning? 

Så planlæg dit næste dagsmøde, din næste konference eller seminar i Aarhus  
Internationale Sejlsportscenter med fantastisk beliggenhed direkte på kanten af  
Aarhusbugten og med kig til Domkirke og Rådhus.

Vi har lokaler til det meste, fra fortrolige forretningsmøder og jobinterviews, til kurser, 
bestyrelsesmøder og strategiseminarer - eller måske den helt store konference, en  
produktlancering eller jeres næste kunde- eller medarbejderevent.

Mulighederne er mange. Ring for et kaffemøde og fremvisning og lad os  
sammensætte et forslag der passer lige præcis til dit behov.

Med venlig hilsen

Thomas Capitani
Centerchef

FÅ SEJLSPORTEN IND I BLODET –  
OG I DIT MØDE…

Når du alligevel her her, kan du ligeså godt mixe forretning med 
fornøjelse. 

Suppler mødet med en spændende rundvisning i det smukke 
Sejlsportscenter, et inspirerende foredrag af én af vore talentfulde 
elitesejlere, prøv kræfter med en kapsejlads på Aarhusbugten eller 
en hyggelig sejltur i en historisk skonnert.
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*) PRISEKSEMPLER FOR DAGSPAKKE INKL. LOKALELEJE OG FORPLEJNING
Omstående priseksempler er vejledende og gælder som udgangspunkt kun på hverdage mellem kl 9.00-17.00. Priserne er alle inkl.: modtagelse af en arrangementskoordinator med teknisk hjælp til opstart  
(AV, WiFi, faciliteter, mv). Den oplyste pris er pris per person, ved minimum 5 personer. Alle priser er momsfrie idet  Aarhus Internationale Sejlsportscenter ikke er momsregistreret. Vi tager forbehold for fejl og 
ændringer i priser og menu. Yderligere betingelser, herunder afbestillingsregler, vil fremgå af ordrebekræftelse.

HALVDAGSMØDE
 KL. 9.00-12.00 ELLER 12.00-15.00

DAGSMØDE
KL. 9.00-16.00

HELDAGSMØDE
KL. 9.00-19.00

• Morgencroissant eller lun bolle

• Frokostsandwich 

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

• Morgencroissant eller lun bolle

• Frokostsandwich 

• Eftermiddagskage

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

• Morgencroissant eller lun bolle

• Frokostsandwich 

• Eftermiddagskage

• Middag: efter skippers humør

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

495,- pr prson 595,- pr person 695,- pr person

SKIPPERMØDET

Det effektive møde, hvor det er 
ok at beholde sejlertøjet på og 
man selv giver en hånd med i 
kabyssen

HALVDAGSMØDE
 KL. 9.00-12.00 ELLER 12.00-15.00

DAGSMØDE
KL. 9.00-16.00

HELDAGSMØDE
KL. 9.00-19.00

• Morgenbuffet m. brød, smør, pålæg, 
frugt, yoghurt, juice mv.

• Frokost: lækker buffet eller  
tapasanretning

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

• Morgenbuffet m. brød, smør, pålæg, 
frugt, yoghurt, juice mv.

• Frokost: lækker buffet eller  
tapasanretning

• Eftermiddagskage til kaffen

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

• Morgenbuffet m. brød, smør, pålæg, 
frugt, yoghurt, juice mv.

• Frokost: lækker buffet eller  
tapasanretning

• Eftermiddagskage til kaffen

• Varm anretning eller buffet

• Kaffe, the, isvand ad libitum

• Øl, vin og sodavand efter regning

695,- pr person 795,- pr person 895,- pr person

YACHT CLUB MØDET

Det eksklusive møde hvor man 
naturligvis er iført ”yachting 
casual” beklædning, og hvor vi 
hjælper med anretningen.



KONTAKT
Få mere information om  

mulighederne for arrangementer  
hos os. Vi tilbyder også gerne en  
fremvisning af vores faciliteter:

Thomas Capitani
Centerchef

Tlf. 20 40 84 42
thomas@sejlsportscentret.dk

Kathrine Abel
Event manager

Tlf. 50 50 79 18 
kathrine@sejlsportscentret.dk


