Hold møder, events og konferencer i prisvidende
arkitektur
Priser 2019. Alle priser er inkl. Moms. Prisen inkluderer entré til M/S Museet
for Søfart.
Pakke I fra kl. 08.00 - 13.00 min. 15 personer.
•
•
•
•

Morgenmad; boller, ost, syltetøj, croissant, frugt, isvand kaffe og the
Bananbrød, nødder, pastiller og vand
2 stk. uspecificeret smørrebrød inkl. 1 stk. sodavand
Entre, lokaleleje, av teknisk udstyr og assistance
Samlet pris pakke I, kr. 599,- person.

Pakke II fra kl. 12.00 – 17.00 min. 15 personer.
•
•
•
•

2 stk. uspecificeret smørrebrød inkl. 1 stk. sodavand
Bananbrød, nødder, pastiller og vand
Kaffe, the, frugt og brownie
Entre, lokaleleje, av teknisk udstyr og assistance
Samlet pris pakke II, kr. 599,- person.

Pakke III, dagspakke fra kl. 08.00-17.00 min. 15 personer.
•
•
•
•
•

Morgenmad; boller, ost, syltetøj, croissant, frugt, isvand kaffe og the
Bananbrød, nødder, pastiller og vand
2 stk. uspecificeret smørrebrød inkl. 1 stk. sodavand
Kaffe, the og brownie
Entre, lokaleleje, av teknisk udstyr og assistance
Samlet pris pakke III, kr. 749,- person.

I forlængelse af booking af lokaler eller reservation af café kan øvrige forplejning
tilkøbes. Prisen er pr. person:
Morgen:
• Morgen I: kaffe/the, croissant, isvand og frugt kr. 89,• Morgen II: hjemmebagte boller, dansk ost, syltetøj, croissant, frugt, isvand
kaffe og the kr. 149,• Morgen III; hjemmebagte boller, dansk ost, små tærter med tomater og spinat,
yoghurt m. granola, croissant, frugt, bananbrød, isvand, kaffe og the kr. 179,Tilkøb:
• Dansk most og juice kr. 29,• Yoghurt m. granola kr. 29,Frokost:
• Frokost I: 2 stk. Uspecificeret smørrebrød kr. 89,• Frokost II: Bordserveret salatbuffet inkl. 1 stk. konserves og hjemmebagt
brød kr. 119,• Frokost III Varm og kold frokostbuffet kr. 399,- min. 30 personer.
• Dagens kage og kaffe kr. 69,• Lagkage og kaffe kr. 129,- Min. 15 personer.
Fødselsdagspakke til min. 15 personer:
• Tebolle med el uden chokolade, kagemand/kone, rosinpakke og saft kr. 79,pr. person uden entré til museet.
Aften:
Kold og varm aftenbuffet kr. 399,- min. 30 personer.
Tilkøb service:
• AV teknisk support efter kl. 17 kr. 5.000,• Udstilling tændt uden for normal åbningstid kr. 2.500,- pr. time i
forbindelse med rundvisning.
• Booking af museets rundvisninger. Max. 30 personer pr. rundviser kr.
1.000,- i timen pr. rundviser. Weekend kr. 1.300,• Foredrag kr. 2.500,-

Har du brug for yderligere siddepladser eller andet information – kontakt
booking på booking@mfs.dk eller 49 28 02 14 for at høre nærmere.

Lokaleleje i åbningstid:
Priser 2018-2019. Alle priser er inkl. moms. Prisen inkluderer entré til M/S
Museet for Søfart.
Tekniker vil være tilstede ved ankomst. Engangsbetaling for AV-teknisk
support i alle konferencerum kr. 1.875,-

Navigation mellem kl. 11.00-17.00
Min. 25 personer. Max. 250 personer kr. 249,- pr. person.

Den store konferencesal mellem kl. 11.00-17.00
Min. 25 personer. 139 faste siddepladser kr. 249 pr. person.

Det lille konferencerum mellem kl. 11.00-17.00
Min. 15 personer. Max. 50 siddepladser kr. 249 pr. person.

Mezzaninen mellem kl. 11.00-17.00
Min. 15 personer. Max. 60 siddepladser kr. 249 pr. person.

Ønsker du at holde dit næste event, selskab, bryllup eller noget helt andet i
unikke rammer, så kontakt museets café og event chef Line Storm Hansen
på ls@mfs.dk eller ring til M/S café 49 28 02 07 for mere information.

