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Inspirerende rammer
Holbæk Sportsby summer af liv og aktivitet
og byder på nye og inspirerende rammer,
som sikrer møder og konferencer med god
energi.

Vores dygtige kokke
Energien kommer også fra det gode
køkken, hvor vores dygtige kokke laver maden fra bunden af lokale råvarer.
Vores produktionskøkken kan servicere helt
op til 2.000 kuverter i Sportsbyens Multihal.

Lokaler til ethvert behov
Her er lyse og behagelige lokaler til ethvert
behov fra den individuelle samtale til de helt
store konferencer - og selvfølgelig med de
nødvendige konferencefaciliteter og netadgang.

Pauser & teambuilding
Sportsbyens mange faciliteter både inde og
ude som fx stort svømmecenter, træningscenter, badminton-, bordtennis-, padel- og
squashbaner samt stisystemer gør det muligt at kombinere møder med velvære- og
teambuildingsaktviteter.
(Se mere under ”Erhverv” på hjemmesiden).

Formiddagsmøde
kl. 9:00 - 13:00
n Hjemmebagt rundstykke/rugbrød
med pålæg, ost og marmelade
n Friskbrygget kaffe/te

n En øl eller vand
n Inkl. leje af VIP-lokale

n Isvand
n Frisk frugt
n Ristede mandler
n Lækker frokost tilberedt fra bunden

Pr. person 290,- ex moms

Eftermiddagsmøde
kl. 11:00 - 16:00
n Lækker frokost tilberedt fra bunden
n En øl eller vand
n Isvand
n Frisk frugt
n Ristede mandler
n Friskbrygget eftermiddagskaffe/te
n Hjemmebagt kage
n Inkl. leje af VIP-lokale

Pr. person 325,- ex moms

Alle festlige
lejligheder
Rammerne i Holbæk Sportsby er også
velegnede til receptioner, familiefester og
børnefødselsdage - kun fantasien sætter grænser. Også ud af huset - afhentes i
Sportsbyen. (Se mere under ”Festmenuer”
på hjemmesiden).
Vi leverer også ”Portionspakket firmafrokost” (Se mere på hjemmesiden).

Dagsmøde
kl. 8:00 - 16:00
n Hjemmebagt rundstykke/rugbrød
med pålæg, ost og marmelade
n Friskbrygget kaffe/te
n Isvand
n Frisk frugt
n Ristede mandler
n Lækker frokost tilberedt fra bunden
n En øl eller vand
n Friskbrygget eftermiddagskaffe/te
n Hjemmebagt kage
n Inkl. leje af VIP-lokale

Pr. person 415,- ex moms

Heldagsmøde
kl. 8:00 - 22:00
Opgrader jeres møde med en middag og rund
dagen af med forkælelse af smagsløgene og en
oplagt mulighed for at netværke.
Vi faciliterer heldagsmøder med fuld forplejning
fra start til slut.
Her serveres 3 måltider - henholdsvis morgen,

middag og aften. Herudover er der gennem
hele mødedagen adgang til lette forfriskninger,
isvand samt kaffe og te.
n Inkl. leje af VIP-lokale
* Pr. person 600,- ex moms
*ekskl. drikkevarer til middagen
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Inde & ude

Transport

Indlæg gerne pauser i jeres møder og bliv
inspireret af en gåtur rundt inde i den store
Sportsby med 23.000 m2 fordelt på to
etager. Eller få lidt frisk luft ved søerne, i
sansehaven og på stisystemet i det store
udeområde, der dækker et areal svarende til
66 fodboldbaner.

Et ekstra plus for arrangør og mødedeltagere er de gode parkeringsforhold (850 pladser), pladseringen tæt på motorvejstil- og
frakørsel samt bus (507) lige til Sportsbyens
hovedindgang. Skulle der være behov for
overnatningsmuligheder, så er Sportellet
(www.holbaeksportel.dk) i Sportsbyen en
oplagt mulighed.

Serviceminded og
fleksibelt personale
Sidst, men bestemt ikke mindst, sørger
Sportsbyens servicemindede og fleksible
personale for, at jeres møde bliver en god
oplevelse.

Kontakt
Sports Allé 1, 4300 Holbæk
Telefon 7370 9959
info@holbaeksportsby.dk
www.holbaeksportsby.dk
Café: Telefon 8140 0364
cafe@holbaeksportsby.dk

