DAGSMØDE MED MIDDAG

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 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.

Dagsmøde med middag
•
•
•
•
•
•

Lokaleleje inklusive AV-udstyr
Morgenmad
Frokost
Eftermiddagssnack
Aftensmad
Kaffe/the og vand ad libitum

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•

Lokaler med plads til alt fra 5 til
250 personer
Udsigt til København
Lækkerier, mad og drikke
Unikke overnatningsmuligheder
70.000 eventyrlige kvadratmeter
Et stort udvalg af aktiviteter

Per person: 1.030 kr.
Prisen er inklusive moms og eksklusive
transport til Ungdomsøen

Når I booker jeres møde, konference eller seminar på Ungdomsøen, støtter I
samtidig et særligt fristed for alle Danmarks unge.
Kontakt os på konference@ungdomsoen.dk eller ring på +45 20 40 59 99,
hvis I har spørgsmål eller vil høre mere om mulighederne for ekstra forkælelse, overnatning og spændende aktiviteter.

