
Møder og konferencer på 
Hotel BramslevGaard

MULIGHEDER I UNIKKE
OMGIVELSER

Unikke



VI SKABER RAMMERNE FOR
LÆRING OG VIDENSDELING

Det gør vi ved detalje orienterede løsninger og
nærværende service. 

Vi tilbyder både frokostmøder, 1,5 døgns og
dagsmøder, samt eftermiddags- og aftenmøder.
Har I specifikke behov, så imødekommer vi også
disse.  

GRUNDIG
PLANLÆGNING FRA
START TIL SLUT
Vi er med hele vejen, Fra ide til
udførelse, og vi sørger for, at der er
taget højde for alle detaljer. Hvad
enten det drejer sig om
teambuilding i haven, cocktails i
lounchen eller vinsmagning i
restauranten. 

FAMILIÆR
NÆRVÆRENDE

OMHYGGELIG
OPRIGTIG



KUNDERNE SIGER

En lille perle
Fantastisk gammel herregård, hvor kvaliteten er i højsædet.

Dejlige værelser og fantastiske senge. Både restauranten og

morgenmadsbuffeten leverer noget pragtfuldt mad og så er

personalet søde og meget imødekommende så du føler du er

på besøg hos venner.

 

https://www.tripadvisor.dk/ShowUserReviews-g1370027-d2222823-r732176531-Hotel_BramslevGaard-Hobro_Mariagerfjord_Municipality_North_Jutland_Jutland.html


En nordisk inspireret
madoplevelse

Gastronomi

Vores a la carte køkken tager
udgangspunkt i den nordiske mad
filosofi, med egen høst fra naturens
spisekammer og lokale råvarer.



EN PERLE AF
GOD KVALITET
OG STEMNING



Overnatning
Når én dag bare ikke er nok

LAD BATTERIERNE OP PÅ
VORES HYGGELIGE
VÆRELSER

På Hotel BramslevGaard har vi 25
hyggelige og velindrettede værelser. 

Vi har 9 standard værelser, der er
nyrenoveret, men holdt i den gamle
tidstypiske herregårdsstil. Vi har 8
store, moderne superior værelser, 6
lejligheder og 2 suiter. De er alle
udstyret med trådløs internet,
fladskærms-TV og eget badeværelse.



5 mødelokaler af varierende
størrelse
Op til 350 personer
3 breakout rooms
Alt i AV udstyr
Gratis, hurtig og sikker wi-fi
Tavler, flipover og whiteboards
Blokke og kuglepenne

25 værelser, heraf 8 superior
værelser og 2 suiter

Spabade og sauna
A la carte restaurant
Bar
Lounge
Terrasse og have
Udendørs bordtennisbord

MØDE- OG KONFERENCE
FACILITETER

VÆRELSER

IN HOUSE

Praktisk info
Teambuilding i forskellige former
Walk and talk-events
Foredrag

Mariager Fjord
Bramslev Bakker
Tæt på Hobro by
Tæt på golf faciliteter

Gratis parkering hele døgnet
Mulighed for opladning af elbil

Aalborg 45 minutter
Aarhus 1 time
Silkeborg 1 time
Randers 30 minutter
Vejle 1,5 time
Billund Lufthavn 2 timer

AKTIVITETER

OMGIVELSERNE

PARKERING

AFSTANDE TIL BRAMSLEVGAARD



Mødepakker
Et hav af muligheder

Kaffe, te og isvand under hele mødet
Morgenbolle, ost, pålæg og frisk frugt
Frokostservering

Møde med forplejning af hjemmelavet kage
og skåret frugt
3 retters nordisk inspireret menu i a la
carten
Opbyg din egen cocktail – serveres i lounge 
Mulighed for at fortsætte møde eller slappe
af i lounge

FROKOSTMØDE

EEFTERMIDDAG / AFTENMØDE

Morgenmadsbuffet
Møde med forplejning af isvand, kaffe
og frugt
Wellness med forplejning af
hjemmelavet koldt og forhåndsbestilte
sandwich
Møde med eftermiddagssødt og kaffe
samt isvand

DAGSMØDE

Alle vores mødelokaler er moderne indrettet med AV udstyr, flipover, blokke og penne
tilgængelig i lokalet. Mødelokalerne ligger ligeledes omgivet af smuk natur, som giver
rig mulighed for at inkorporere relevante udendørsaktiviteter. Vi sammensætter dagen,
præcis som I gerne vil have den. Se eksempler på mødepakker nedenfor.



Morgenmadsservering
Møde m. forplejning af varmt og koldt
Teambuilding i lokale, arrangeret i
samarbejde med Bramslevgaard
Frokost i a la carten
Møde med foredrag 
2 retters nordisk inspireret menu i a la
carten
Vinsmagning – arrangeret af
Bramslevgaard 
Morgenmadsbuffet

1 DØGNS MØDE

Lækker morgenmadsbuffet
Konference start – Forplejning undervejs m.
frugt og koldt 
Teambuilding i haven, arrangeret af
Bramslevgaard ud fra behov
Frokostanretning
Konference fortsat i lokale – Hertil
forplejning med lemonade/iskaffe og
hjemmelavet sødt
Foredrag arrangeret i forbindelse med
Bramslevgaard – Her vælges fra vores liste
3 retters nordisk inspireret menu I vores a
la carte
Morgenmad i lokalet 
Afsluttende tur til Mariagerfjord med
refleksion over opholdet 

1,5 DØGNS MØDE



Bordopstilling
Vi tilpasser det efter dit behov

Ovenfor ses et udvalg af de mest gængse bordopstillinger. Har I andre ønsker
eller præferencer, så imødekommer vi også dette. Lad os tage en snak om, hvad
der passer bedst for lige netop jeres arrangement. 



Hotel BramslevGaard
Bramslev Bakker 4

9500 Hobro 
T: + 45 98 51 20 30 

info@bramslevgaard.dk
bramslevgaard.dk

Kontakt os for at høre nærmere på 98 51 20 30 


