DAGSMØDE

Hold seminar, møde og konference på Ungdomsøen
Gå i land i en helt anden verden lige ud for København. Det tidligere søfort Middelgrundsfortet kan gøre jeres næste møde til noget ud over det sædvanlige. Øen er et fantastisk
og unikt sted med masser af spændende historie, vild natur og eminent udsigt over
Øresund og København.

Ungdomsøen er for alle aldre, og vi er allerbedst
til de arrangementer, hvor jeres faglige og sociale
møde skal have et tvist. Ungdomsøen byder på
en bred vifte af sjove, udfordrende aktiviteter og
unikke oplevelser. I de mindeværdige omgivelser
kan I holde jeres møde, workshop, kundeevent,
medarbejderdag, udviklingsdag, produktlancering,
modeshow, koncert, sommerfest og meget mere.
Hos os er der plads til at dyrke faglig fordybelse,
blive forstyrret fra hverdagens travlhed og styrke
sammenholdet.
I dag fungerer fortet som en platform, hvor unge
udvikler store oplevelser, hvor nye fællesskaber
kan opstå og unge får mod på at engagere sig i
samfundet. Det betyder, at der under jeres ophold
på øen vil være flere forskellige grupper med hvert
deres formål. Det skaber en god dynamik, og det
er naturligt at hilse og være nysgerrige på øens
øvrige gæster.
Når I booker jeres møde på Ungdomsøen, støtter I
samtidig et særligt fristed for alle Danmarks unge.

Dagsmøde
• Lokaleleje inklusive AV-udstyr
• Morgenmad
• Frokost
• Eftermiddagssnack
• Kaffe/the og vand ad libitum
Vi tilbyder
• Lokaler med plads til alt fra 5 til 250
personer
• Udsigt over Øresund og København
• Spektakulære overnatningsmuligheder
• Lækkerier, mad og drikke
• 70.000 eventyrlige kvadratmeter
• Et stort udvalg af aktiviteter
Per person: 556 kr. (eksklusive moms)

Prisen er eksklusive transport til Ungdomsøen

Kontakt os på konference@ungdomsoen.dk eller ring på 20 40 59 99, hvis I har spørgsmål eller vil høre
mere om mulighederne for ekstra forkælelse, overnatning og spændende aktiviteter.

Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kommer vi ud på øen?
Man kan tage en færge fra Nyhavn eller sejle med en hurtig
båd på bare 5-15 minutter. Kontakt os, så finder vi sammen
den bedste løsning for jer.

Kan vi overnatte på øen?

Der er flere muligheder for at overnatte på Ungdomsøen. På
fortets førstesal kan I falde til ro i vores særprægede værelser
med udsigt ud over kajen. Er I til store naturoplevelser, er det
også en mulighed at booke et af vores shelters og vågne til
solopgangen direkte ud over Øresund.

Kan jeg købe en snack?

På Ungdomsøen har vi en kiosk, hvor der er et udvalg af snacks
og forfriskninger. Her er I velkomne til at forsyne jer.

Må man selv medbringe drikkevarer til et
arrangement?

Booker I et møde eller andet arrangement på Ungdomsøen, så
står vi for drikkevarer til jeres arrangement, medmindre andet
er aftalt med bookingen.

Har I AV-udstyr og wi-fi?

Vores lokaler er udstyret med fuld AV-udstyr, og der er wi-fi
på øen.

Er øen tilgængelig for mennesker med
handicap?

Man kan se store dele af øen, selvom man er gangbesværet,
og øen råder også over handicapvenlig overnatning.

Hvordan finder man rundt på øen?

Der er mulighed for at få udleveret et kort i kiosken. I kan også
booke en rundvisning som en del af jeres besøg. Her vil en af
de unge, der har valgt at flytte ud på Ungdomsøen et helt år,
give jer en tur rundt i fortets 2,5 kilometer snørklede gange
og åbne grønne landskab, for at vise jer de historiske detaljer,
fortælle jer røverhistorierne og give jer et overblik over øen
inden jeres arrangement.

Hvorfor er priserne højere for personer
over 30 år?

Ungdomsøen er en platform, som skabes og udvikles af, med
og for unge. For at vi kan gøre øen så tilgængelig for unge
som overhovedet muligt, er der forskel på priser på øen. Det
betyder, at unge får en rabat på 30% på langt de fleste ting,
man kan købe eller booke på Ungdomsøen. Hvis du er 31 år
eller derover, er du med til at gøre det muligt for mange flere
unge at besøge og bruge Ungdomsøen. Det er det, vi kalder
Ungdomsøens Robin Hood-model.

