Professionelt,
men altid med
personligt præg

Kursus & konference

Kursus og konference
i Nordsjælland

Professionel afvikling, god forplejning
og alt det nyeste i AV- og IT-udstyr.
Alle faktorer, man bør kunne tage for
givet af en seriøs kursusvirksomhed.
Og så er der dét, der kommer på
toppen. Som nu f.eks. den hyggelige
og helt særlige private stemning som
Munkerupgaard har bevaret fra sin
fortid som feriepensionat. Og vores
enestående beliggenhed som inviterer
omgivelserne til at blive en aktiv del af
jeres møde, seminar eller kursus.

Alle lokaler er udstyret med alt i
AV-udstyr. Desuden får I:
•
•
•
•
•
•

Internetforbindelse via ADSL & ISDN
med visning på storskærm i Plenum
Trådløs WIFI
Analog-, ISDN og ADSL-forbindelse
til medbragte PC
Kontor og plenum PC og præsentationsprogrammer
Flipovers og tavler
Scanner, kopimaskine og printer

Vores kursusfløj består af et stort plenum-lokale med plads til 60 personer
med opstilling i U-form og op til 96 i
biografopstilling. Vi indretter naturligvis
lokalet helt som det passer jer.

“Jeg vil gerne sige tak for et meget fint ophold hos jer. Det levede til fulde op
til vores forventninger på trods af, at disse var høje i udgangspunktet.
De dejlige rolige omgivelser, skøn mad og behageligt personale gjorde, at jeg
ikke har hørt andet end ros fra både interne som eksterne gæster.
Vi glæder os allerede til næste år.”
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Derudover kan vi tilbyde to dejlige
grupperum og handicapvenlige
adgangs- og toiletfaciliteter. Og helt
igennem uforstyrret arbejdsro. I får
nemlig stedet helt for jer selv.
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Langt fra standard.
Tæt på perfekt
Som gæster på Munkerupgaard er vi
altid glade for at se jer. Og det kan
mærkes. Vi er drevet af glæden ved at
drive og gøre det til at særlig oplevelse
at komme her. Hvad enten jeres kursus
strækker sig over en dag, et døgn eller
halvandet.
Aktiviteter i det fri
I Munkerupgaards skønne omgivelser
er her så rigeligt at tage sig til i det fri,
f.eks. i pauserne til kursus eller seminar,
til walk-and-talks, teambuilding og
øvrige aktiviteter som energi-boostende
indslag i dagens program, der kan være
med til at styrke samarbejdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Spadsereture i vores 8 tdr. land
store park
Løbeture på områdets smukke stier
Tennis på velholdt bane
Golf på egen par-3 bane med 6
huller – golfudstyr kan lånes
Golf på nærliggende bane med
green fee
Egen petanque-bane
Kroket og andet boldspil
Skønne bademuligheder med
egen privat nedgang til strand

Køkkenet er vores hjerte
Ud over nærværet og vores gæstfrihed
hører vi ofte for vores gode mad. Og vi
bidrager naturligvis gerne kulinarisk til at
gøre kursus eller seminar til en oplevelse
deltagerne husker med glæde. Og I er
ikke i tvivl, når I sætter tænderne i vores
nybagte morgenbrød, smager den
lækre frokost eller lader jer forkæle
af vores 3-retters middag med
tilpassede vine.
Overnatning
Inviter jeres gæster til at overnatte og
sæt ro og fordybelse (og en god nattesøvn) på programmet.
Ønsker I at benytte vores mulighed for
overnatning, har vi redt op i vores 28
skønne, lyse værelser. Alle værelser er
nyistandsat med eget bad og toilet, og
ligger ugenert ud til vores store park
og golfbane. Ingen af værelserne har
TV og det er helt bevidst. Vi lægger
vægt på, at I med et ophold her finder
ro og fordybelse.

Munkerupgaard er
traditionsrigt, men langt
fra traditionelt. Ring og hør
mere om vores kursussted
og de mange muligheder for
afvikling af jeres kursus
eller konference:
henrik@munkerupgaard.dk
+45 30 93 30 80
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Et vellykket arrangement
starter i vores køkken
Gode fester bliver ikke mindst husket
for den gode mad. Kom med jeres
ønsker og lad os sammensætte en
mindeværdig menu.

“Vores køkkenfilosofi er helt enkel:
Kærlighed til mad”

I køkkenet på Munkerupgaard hersker
hverken ny nordisk, fransk eller anden
særlig retning. Ud over kærligheden til
god mad, der smager. Og vi glæder os
over de mange henvendelser vi får
fra begejstrede gæster, der roser
vores mad.

Vi lægger vægt på råvarer i sæson og
gerne fra lokale producenter. Inspirationen finder vi over alt – sågar i vores
egen krydderurtebed. Og vi gemmer
det gode fra sommeren, f.eks. plukker
vi hyben fra vores egne hybenbuske,
og bruger de skønne vitaminfyldte
bær i saucer, geleer og tilbehør.

Vi sammensætter vores gourmetmenuer ud fra jeres ønsker, som
udgangspunkt 3 retter og komplementerer menuerne med fortræffelige vine
fra vores vinleverandør. Foretrækker I
en lækker buffet, finder vi naturligvis
også ud af det.
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Lad din konference begynde her
Ring eller skriv og lad os høre om jeres ønsker
til en oplevelse I husker med glæde

Jørgenshvilevej 10, Munkerup, 3250 Gilleleje
henrik@munkerupgaard.dk
+45 30 93 30 80
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