Fuglsang Herregaard

Side 1

KU prisliste ekskl. moms
1. januar 2016
Priserne er ekskl. moms, og 20% KU rabat er fratrukket.
Forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Eksempler på arrangementer.
Vi kan tilpasse arrangementerne efter dit behov - kontakt os.

Dagsmøder

Dagsmøder m. overnatning

Op til 25 personer

Op til 25 personer

Morgenkaffe/te m. brød, frugt og vand
Frokostbuffet i spisesalen par terre inkl. 1 øl/vand
Eftermiddagskaffe/te m. kage

Morgenkaffe/te m. brød, frugt og vand
Frokostbuffet i spisesalen par terre inkl. 1 øl/vand
Eftermiddagskaffe/te m. kage
2 retters aftenmenu ekskl. drikkevarer
Aftenkaffe/te m. kage
Dag 2: Morgenbuffet i spisesalen par terre

Wifi, projektor, whiteboard, flipover samt mulighed for
tilkobling af egne pc’ere via click-share til storskærm.
Arkitekt Carl Petersens rum (max. 12 personer)
R.V. de Neergaards billardværelse (max. 25 personer)

Kr. 234 pr. person

Bed om pris på alternativt arrangement eller udvidelse
af ovenstående.

Wifi, projektor, whiteboard, flipover samt mulighed for
tilkobling af egne pc’ere via click-share til storskærm.
Arkitekt Carl Petersens rum (max. 12 personer)
R.V. de Neergaards billardværelse (max. 25 personer)
Musiksalen (max. 80 personer). Ikke elektronisk
storskærm, men projektor og lydanlæg.

Kr. 1.200 pr. person inkl. opredning og håndklæder.

Bed om pris på alternativt arrangement eller udvidelse
af ovenstående.

Stormøder/konferencer/seminarer

Fester

Op til 80 personer

Op til 100 personer

Morgenkaffe/te m. brød, frugt og vand
Frokostbuffet i spisesalen par terre inkl. 1 øl/vand
Eftermiddagskaffe/te m. kage

Festmiddag aftales med én af to catering udbydere,
som Fuglsang arbejder med: www.babette.dk eller
www.kettingedinertransportable.dk

Wifi, projektor, whiteboard, flipover, lydanlæg og
mikrofon.

Musiksalen samt tilstødende 4 stuer.

Musiksalen. Mulighed for plenum i mindre grupper i
tilstødende lokaler.

234 kr. pr. person

Bed om pris på alternativt arrangement eller udvidelse
af ovenstående.

Lokaler hverdag u. overnatning 6.720 kr.
Lokaler hverdag m. overnatning 8.000 kr.
Lokaler fre/lør/søn/helligdage u. overnatning 8.640 kr.
Lokaler fre/lør/søn/helligdage m. overnatning 10.560 kr.
Leje for værelser til overnatning tillægges.

Kontakt Fuglsang Herregaard på hverdage mellem 8:00 og 16:00:
Telefon 5487 3387. Email info@fuglsangherregaard.dk. Web www.fuglsangherregaard.dk (Kontakt > Booking).

Fuglsang Herregaard

Side 2

KU prisliste ekskl. moms
1. januar 2016
Priserne er ekskl. moms. Der kan ydes 50% transporttilskud på transportpriserne. Se bunden af siden.
Forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Transport
Se vores hjemmeside for information om mulighederne for offentlig transport.
Når det gælder fællestransport, har Fuglsang Herregaard indgået aftale med Johns Turistfart i Nykøbing F. om følgende
priser for vores gæster.
Kontakt Johns Turistfart på telefon 54 82 27 26 eller via hjemmesiden www.johns-bus.dk.
Fuglsang Herregaard kan foretage transportbestilling for KU.
København til Fuglsang tur/retur
Stor bus med plads til 50 personer

7.000 kr.

Lille bus med plads til 19 personer

5.600 kr.

Nykøbing F. banegård til Fuglsang tur/retur
Stor bus med plads til 50 personer

1.600 kr.

Lille bus med plads til 19 personer

1.200 kr.

Transport tilskud
Fuglsang yder tilskud til KU-ansattes transport til arrangementer med overnatning på Fuglsang i 2016.
Tilskuddet omfatter udgift til transport med bus eller minibus fra Nykøbing F. Station til Fuglsang og retur, samt ved større
grupper på minimum 10 personer transport fra København (Frue Plads eller andet egnet mødested) til Fuglsang og retur.
Tilskuddet fastsættes til 50 % af dokumenterede transportudgifter og modregnes i endelig afregning for arrangementet.

Kontakt Fuglsang Herregaard på hverdage mellem 8:00 og 16:00:
Telefon 5487 3387. Email info@fuglsangherregaard.dk. Web www.fuglsangherregaard.dk (Kontakt > Booking).

