Velkommen til
Danhostel Rønde
Unik beliggenhed

Grupper

Rønde Vandrerhjem er den perfekte
ramme for alle typer af arrangementer store som små.

I vores lokaler har vi plads til ca. 50
gæster. Der er mulighed for overnatning
med morgenmad i forbindelse med et
arrangement.

Kig ud over det smukke Kalø Vig og Mols
Bjerge, mens du sammen med familie,
venner eller forretningforbindelser
nyder den lækre anretning fra vores
kreative køkken.
Under hele mødet/kurset har I jeres
eget mødeloklae stillet til rådighed. Her
har I ro og fred til at koncentrere jer om
jeres arbejde. Samtidig sørger vi for frisk
kaffe, vand, frugt og snacks.
Vi har gode parkeringsforhold lige uden
for døren. Gode muligheder for offentlig
transportforbindelser.
Trænger I til en pause eller lidt frisk luft
kan en vandretur i den smukke natur på
Mols anbefales. Med Nationalpark Mols
Bjerge som nabo er der masser af muligheder for korte og lange ture.

Vi har 15 værelser fordelt med 2, 4 eller
6 senge i hvert værelse (52 overnattende gæster). Alle værelser indeholder
eget bad og toilet. Mødepakkerne kan
bookes med enkletværelse og inkluderer
linnedpakke med håndklæde.
Vi står gerne til rådighed til en ufor
pligtende snak inden du booker hos os,
så vi i fællesskab kan planlægge ud fra
dine personlige ønsker. Vores administration og køkken vil hjælpe dig med
alle relevante oplysninger, og giver
gerne gode råd og sparring til lige
netop jeres arrangement.

Rønde
Århus

Grenåvej 10B, 8410 Rønde, tlf. 4040 1811, danhostelronde.dk, roendevandrerhjem@pgu.dk

Vælg Danhostel Rønde til jeres næste
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Danhostel Rønde kursus-ophold
Hos os kan du holde kursus i vores dejlige
lyse lokaler. På vandrerhjemmet kan man
finde ro, fordybelse og naturoplevelser,
som danner en unik ramme til en indholdsrig dag. Det er kun fantasien der
sætter grænser.

Danhostel Rønde kan tilbyde:
Lille mødelokale med plads til 12 personer.
Stort mødelokale med plads til ca. 30 personer – alt efter bordopstilling. Ud over
de to mødelokaler er I velkomne til at
anvende vores spisestue og TV-stue
som en del af kurset.

Møde-/kursus-priser
Halvdagsmøde
Møde i vores lokale inkl. morgenbuffet samt
vand, frugt og snacks under mødet.

195,00
pr. per kr.
son

Dagsmøde
Møde i vores lokale inkl. morgenbuffet,
frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage
samt vand, frugt og snacks under mødet.

395,00
pr. per kr.
son

Mødelokalerne er udstyret med:
• WIFI
• Flipover
• Whiteboard
• Projektor /lærred

Kursusdøgn inkl. overnatning
Møde i vores lokale inkl. morgenbuffet,
frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage,
2 retters aftenmenu og morgenbuffet samt
vand, frugt og snacks under mødet.

1145,0
0
pr. per kr.
son

1

Kursusdøgn inkl. overnatning

Møde i vores lokale inkl. morgenbuffet,
frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage,
2 retters aftenmenu, morgenbuffet og frokostbuffet samt vand, frugt og snacks under
mødet.

1295,0
0
pr. per kr.
son

