
Tid til 
fordybelse
Møder og Konference 



Hotel Europa ligger midt i Aabenraa by, tæt på gågade, 
lystbådehavn, natur og strand. 

Vi har to funktionelle konferencelokaler med aircondition, 
hvor vi tilbyder div. av-udstyr, projektor, flip-over 
samt mikrofoner uden beregning under hele jeres møde eller konference. 

Lokalerne er smagfuldt indrettede og har behagelige stole samt borde. 
De er velegnede til møder på op til 150 personer i biografopstilling.

Vore værelser er moderne indrettede med eget bad, toilet, 
hårtørrer, strygejern og strygebræt, fladskærm, 
kabel-TV, gratis trådløs internet, Nespresso-maskiner og minibar.

Alle vores pakker inkluderer: mødelokale inklusiv standard av-udstyr, blokke og kuglepenne



I Restaurant No. 10 bruger vi årstidens 
friske råvarer og køkkenchefens 
kreativitet til at sammensætte menuer, 
der afspejler sæsonen.

Vores skotske pub Fox and Hounds i 
underetagen er kendt for sine spare-
ribs og Sønderjyllands største ølkort. 

Vi har kombineret en række 
møde- og konference pakker, som 
enten kan bestilles direkte eller 
bruges som et udgangspunkt for at 
skabe jeres helt særlige arrangement 
sammen med os.

Vi vil gøre vort yderste for, at I går 
herfra med en rigtig god oplevelse. 

Kontakt os via info@europahotel.dk 
eller på 7462 2622

Vi glæder os til at byde velkommen.

Alle vores pakker inkluderer: mødelokale inklusiv standard av-udstyr, blokke og kuglepenne

Vores faciliteter



Der er gratis trådløst internet i alle lokaler og mulighed for print mod gebyr  
HUSK at medbringe egen PC/MAC

Lokale Biograf Øer á 4px U-bord Sildeben Skolebord Samlet

Europastuen 50 personer 16 personer 18 personer 24 personer 24 personer 24 personer

Salen 150 personer 36 personer 40 personer 60 personer 55 personer 36 personer

Hjørnestuen 
(ingen 
av-udstyr)

- 20 personer 20 personer - 20 personer 19 personer

Vores faciliteter (inkl. i lokalelejen)

Lokale Projektor + lærred Lydanlæg Flipover Kuglepenne og blokke

Europastuen Ja Ja Ja Ja

Salen Ja Ja Ja Ja

Hjørnestuen 
(ingen avudstyr) - - Ja Ja



• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød fra 

Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele 

stykker frugt - afstemt efter 
årstiden

Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

Pris pr. person fra

Morgenmøde (08.00-12.00)

175,-



• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød fra Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)
• Isvand 
• Frisk frugt; skiveskåret og hele stykker frugt 

- afstemt efter årstiden
• Lækker frokost efter køkkenchefens valg 

(sandwiches, frokosttallerken eller smørrebrød)

Pris pr. person fra

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

365,-

Morgenmøde med frokost (08.00-13.00)



• Kaffe/te
• Isvand 
• Frisk frugt; skiveskåret og hele 

stykker frugt - afstemt efter     
årstiden

• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Eftermiddagskage - 3 forskellige 
slags

Pris pr. person fra

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

Eftermiddagsmøde (13.00-17.00)

175,-



• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød                        

fra Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele stykker 

frugt - afstemt efter årstiden
• Lækker stor sandwich                               

- 3 forskellige slags (vælg mellem laks, kylling eller 

lufttørret skinke - skal bestilles minimum 2 dage før ankomst) 

• Eftermiddagskage - 3 forskellige slags

Pris pr. person fra

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

Dagsmøde med sandwich(08.00-16.00)

335,-



• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød                        

fra Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele stykker 

frugt - afstemt efter årstiden
• Smørrebrød - 3 stk. uspecifceret (højtbelagt) 

• Eftermiddagskage - 3 forskellige slags

Pris pr. person fra

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

Dagsmøde med smørrebrød (08.00-16.00)

375,-



• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød                        

fra Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele stykker 

frugt - afstemt efter årstiden
• Frokosttallerken - ved minimum           

15 personer 

• Eftermiddagskage - 3 forskellige slags 

Pris pr. person fra

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 

OBS: Minimum 15 personer 

Dagsmøde med frokosttallerken

425,-

(08.00-16.00)



• Kaffe/te
• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele 

stykker frugt - afstemt efter     
årstiden 

• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Eftermiddagskage - 3 forskellige 
slags

• Dagens menu - 2 retter              
(efter køkkenchefens valg)

Pris pr. person fra

Aftenmøde (16.00-21.00)

335,-

BEMÆRK: Lokaleleje betales separat - se priser på side 4
Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst 



• Lokaleleje kl. 08.00-22.00
• Kaffe/te
• Rundstykker og rugbrød                        

fra Lagkagehuset
• Wienerbrød eller croissanter
• Pålæg, ost, honning og Nutella
• 2 slags juice
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele    

stykker frugt - afstemt efter års-
tiden

• Lækker frokost efter                       
køkkenchefensvalg (under 15 pers. smør-

rebrød, over 15 pers. mulighed for frokosttallerken)

• Eftermiddagskage - 3 forskellige 
slags

• Dagens menu - 2 retter               
(efter køkkenchefens valg)

• Overnatning
• Lækker morgenbuffet

* Prisen er for overnatning pr. person i enkeltværelse
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra 1.235,-

Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst
Få rabat på døgnarrangement fredag, lørdag og søndag. Indhent venligst tilbud på 74 62 26 22 eller pr. mail på info@europahotel.dk

Pris pr. person fra

Konference døgn (09.00-09.00) 

1.595,-*



* Prisen er for overnatning pr. person i enkeltværelse
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra 1.235,-

Allergier mm. bedes oplyst senest 2 dage før ankomst
Få rabat på døgnarrangement fredag, lørdag og søndag. Indhent venligst tilbud på 74 62 26 22 eller pr. mail på info@europahotel.dk

Pris pr. person fra

• Lokaleleje fra 17.00-17.00
• Kaffe/te
• Snacks (nødde mix, tørret frugt)

• Isvand 
• Frisk frugt, skiveskåret og hele    

stykker frugt - afstemt efter års-
tiden

• Dagens menu - 2 retter               
(efter køkkenchefens valg)

• Overnatning
• Lækker morgenbuffet
• Lækker frokost efter                       

køkkenchefensvalg (under 15 pers. smør-

rebrød, over 15 pers. mulighed for frokosttallerken)

• Eftermiddagskage - 3 forskellige 
slags

Konferencedøgn (17.00-17.00) 

1.595,-*



Pris pr. person fra

Ølsmagning på Fox and Hounds er en anderledes og uformel 
måde at samles på.

Mens I smager på spændende øl fra ind- og udland, fortæller en af 
vore dygtige bartendere om øllets historie og sammensætning, om 
forskellige internationale bryghuse samt om ligheder og forskelle 
på øl gennem indgredienser og brygmetoder over landegrænser 
i hele verden. I vil også undervejs blive inddraget med hensyn til 
smage, dufte, kulør og indtryk. 

Der bliver præsenteret 10 forskellige øl og fokus vil være på at 
belyse den store diversitet, der i ølverdenen gennem de forskellige 
typer, kombinationer, brygmetoder og processer. 
Alt dette er krydret med anekdoter og historier om øl på en 
inspirerende og humoristisk måde og naturligvis stiger stemningen 
i takt med at øllet nydes. 

Ølsmagning arrangeres for min. 20 personer. Ølsmagning kan 
desuden kombineres med bespisning; enten vores klassiske 
Spareribs med bådkartofler og coleslaw eller en af vore burgers. 

Har man specifikke ønsker til ølsmagningen i form af bestemte 
øl, øltyper eller fokusområder, kigger vi meget gerne på om disse 
ønsker er mulige at efterkomme.

Et anderledes møde

250,-
375,- inklusiv bespisning



”Relationen skaber konteksten for læring”
Daniel Stern

“Alt der er værd at gøre, er værd at overgøre”
Mick Jagger

“Whether you think you can, or you think 
you can’t - you’re right”
Henry Ford

“En dag uden latter er en spildt dag”
Nicolas Chamfort 

“[læring er] ... enhver proces, der hos levende organis-
mer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke 
kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring”
Knud Illeris

“The beautiful thing about 
learning is that nobody 
can take it away from you”
B. B. King

“Vær den forandring du ønsker at se i verden”
Mahatma Ghandi

“[læringsresultatet] ... er et personligt produkt, og 
selv om flere individer modtager de samme impul-
ser...bliver deres læringsresultater forskellige”
Knud Illeris



H P Hanssens Gade 10
6200 Aabenraa

Tlf:  + 45 74 62 26 22
Fax: + 45 74 62 04 16 

Email: 
Info@europahotel.dk


