MØDEPAKKER 2019
PARK MORNING
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK MORNING
1/2 PARK MORNING

Kl. 08.00-17.00
Kl. 08.00-13.00

Kr. 445,00 / 356,00 ex. moms
Kr. 415,00 / 332,00 ex. moms

pr. pers.
pr. pers.

PARK DAY
Formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK DAY
1/2 PARK DAY

Kl. 08.00-17.00
Kl. 08.00-13.00 / 12.00-17.00

Kr. 425,00 / 340,00 ex. moms
Kr. 395,00 / 316,00 ex. moms

pr. pers.
pr. pers.

PARK DAY+
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack
Formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK DAY +
1/2 PARK DAY +

Kl. 08.00-17.00
Kl. 08.00-13.00

Kr. 475,00 / 380,00 ex. moms
Kr. 445,00 / 356,00 ex. moms

pr. pers.
pr. pers.

MØDEPAKKER 2019
PARK ECONOMI
Morgenstart med brød, hjemmelavede marmelade, dansk brie, landskinke og snack
Stående lunch med udvalg af mættende frokostsandwich inkl. sodavand
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser hjemmebag og sund energi
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK ECONOMI
1/2 PARK ECONOMI

Kl. 08.00-16.00
Kl. 08.00-13.00 / 12.00-16.00

Kr. 370,00 / 296,00 ex. moms
Kr. 340,00 / 272,00 ex. moms

pr. pers.
pr. pers.

PARK STAY
Formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi
Grillbuffet inkl. oste og desserter
Overnatning i enkeltværelse og hotellets store morgenbuffet
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK STAY
1/2 PARK STAY

Kl. 09.00-09.00
Kl. 12.00-09.00

Kr. 1.455,00 / 1.161,00 ex. moms pr. pers.
Kr. 1.425,00 / 1.140,00 ex. moms pr. pers.

PARK LUNCH TO LUNCH
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Eftermiddagsforplejning med søde fristelser, hjemmebag og sund energi
Grillbuffet inkl. oste og desserter
Overnatning i enkeltværelse og hotellets store morgenbuffet
Formiddagsforplejning med lidt sundt, sødt og salt
ECH PARK´s frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost og dessert
Isvand, frugt, kaffe og te serveres under hele mødet, samt en øl, sodavand eller glas vin til frokosten.
Lokaleleje, standard AV og parkering er inkl.
1/1 PARK DAY

Kl. 12.00-13.00

Kr. 1.820,00 / 1.456,00 ex. moms pr. pers.

TILKØB
DRIKKE
Økologisk saft / most
Blandet sodavand 0,25
Egekilde 0,5 uden brus
Hjemmelavede smoothies
Energidrik / Booster
Økologisk pilsner / Classic
Husets hvidvin eller rødvin
Husets hvidvin eller rødvin
Huset hvidvin eller rødvin
Anbefalet hvidvin eller rødvin

Glas
1/2 flaske
1/1 flaske
1/1 flaske

Kr. 35,00 / 28,00 ex. moms
Kr. 28,00 / 22,40 ex. moms
Kr. 30,00 / 24,00 ex. moms
Kr. 35,00 / 28,00 ex. moms
Kr. 35,00 / 28,00 ex. moms
Kr. 35,00 / 28,00 ex. moms
Kr. 50,00 / 40,00 ex. moms
Kr. 125,00 / 100,00 ex. moms
Kr. 225,00 / 180,00 ex. moms
Kr. 325,00 / 260,00 ex. moms

pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

Kr. 235,00 / 188,00 ex. moms
Kr. 245,00 / 196,00 ex. moms
Kr. 295,00 / 236,00 ex. moms
Aftales

pr. pers.
pr. pers.
pr. pers.

BUFFET & MENU
Park Grillbuffet inkl. oste og desserter
2 retters konferencemiddag
3 retters konferencemiddag
Wine Cellar Dinner

AKTIVITETER
Tur i Vognsbølparken med kildevand og frugt
Guidet tur på havnen i bus
Teambuilding ude eller inde

Inkl. i mødepakken
Aftales
Aftales

AFSLUTNING
Afslutning med 1 glas vin, øl eller sodavand, chips og nøddemix
Afslutning med 1 glas vin, øl eller sodavand og små sandwich
Afslutning med 1 times vinsmagning med 5 vine
Afslutning med vinsmagning og tapas (2 timer)

Kr. 75,00 / 60,00 ex. moms
Kr. 110,00 / 88,00 ex. moms
Kr. 185,00 / 148,00 ex. moms
Kr. 365,00 / 292,00 ex. moms

pr. pers.
pr. pers.
pr. pers.
pr. pers.

Kr. 15,00 / 12,00 ex. moms
Kr. 10,00 / 8,00 ex. moms
Kr. 25,00 / 20,00 ex. moms
Kr. 75,00 / 60,00 ex. moms
Kr. 500,00 / 400,00 ex. moms
Kr. 500,00 / 400,00 ex. moms
Kr. 550,00 / 440,00 ex. moms

pr. stk.
pr. pers.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. time.

EKSTRA UNDER MØDET
Æske pastiller
Blok og kuglepen på bordet
Navneholder med keyhanger
Ekstra Flip Over
Ekstra mikrofon
Låne PC
Tekniker under mødet

mellem Kl. 08-16

ANNULLERINGSBETINGELSER
Afbestilling af arrangement.
Indtil 60 dage før arrangementet kan der frit afbestilles
Mellem 59 og 30 dage før arrangementet betales der 25 procent af den bekræftet pris.
Mellem 29 og 14 dage før arrangementet betales der 50 procent af den bekræftet pris.
Mellem 13 og 9 dage før arrangementet betales der 75 procent af den bekræftet pris.
Mindre end 8 dage før arrangementet betales 90 procent af den bekræftet pris.

Reduktion af deltagerantal.
Endeligt antal deltager skal meddeles senest 14 dage før arrangementet.
Reduktion af indtil 10 procent af det bekræftet antal deltagere kan foretages
uden afbestillingsgebyr indtil 14 dage før arrangementet.
Reduceres med mere end 10 procent eller foretages senere afbestilling,
betales det bekræftet antal deltager til fuld pris.

Afbestilling kan ske skriftligt til:
ECH PARK ApS på mail info@ech.dk eller pr. post til Stormgade 200, 6700 Esbjerg, ATT., konference.

ALLE PRISER ER GÆLDENDE I HELE 2019

