Kursus: Hotel Qaqortoq
Kursusnavn:______________________________________
Første dag: _______dag d._____/_____

Bestilt af:_________________________

Sidste dag:_______dag d._____/_____

Antal:_____Pax (totalt m/ kursusledere)

Kursus start: kl. ________ til kl.________

Kursuslokale Udstyr (er inkluderet i lokaleleje på kr. 2.400,- pr. dag. Uden notering vil der være standard opsætning). I kursuslokalet er allerede
opsat Whiteboard/flipover, projektor og højtalere.
Blokke/kuglepenne (sæt X):

Mapper (sæt X):

Computer (sæt X):

Tolke udstyr (sæt X):

Trådløs mikrofon/Head set (sæt X): Telefonmøde udstyr (sæt X):
Andre udstyrs ønsker (kan ikke garanteres, og der kan forventes betaling ved speciale ønsker)__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Tidspunkter dag: Morgenkaffe m/brød kl: ______ Frokost kl:______ Eftermiddagskaffe m/kage kl:______
Tidspunkter aften:Middag kl:______Aftenkaffe (til aftenmøde)kl:______

Kursusdøgnpriser:
Alt inklusiv m/ overnatning: Enkeltværelse m/morgenmad,kursusforplejning 1 (se ovenstående), og 2 retters aften menu under kursus.
Frokost og 2 retters aftenmenu under resten af ophold. (Eksl. Lokaleleje)
Pris: kr. 1.829,-pr. døgn(sæt X):
(kryds ved All Inclusive kan ovenstående vedr. forplejning ignoreres )
Betingelser:
Reserveret antal er bindende fra kursus start til slut, men kan dog FORHØJES undervejs. Ændring skal gerne informeres tidligst som muligt til
receptionen, så køkkenet kan nå at forberede ekstra.
Fakturering: Al fakturering vedr. bestilte kursus, forplejning og yderligere arrangementer sker til bestiller iht. aftale. Udskilning af fakturaer kan kun
ske ved gæstens specifikke ønske.
Forplejning: (husk at informerer om eventuelle allegier)
Kursuspakke 1: Fuld kursusforplejning 
Franskbrød m/ pålæg, kaffe og the kl. 10.00, Hotellets frokostanretning m/ drikkevarer kl. 12.00, frugtskål efter frokost, hjemmebagt kage m/ kaffe
og the kl.15.00. Selvfølgelig m/isvand, kaffe og the hele dagen.
(kr. 449,-)(sæt X):
Kursuspakke 2: Halv dags kursusforplejningmedfrokost
Franskbrød m/ pålæg, kaffe og the kl. 10.00, Hotellets frokostanretning m/ drikkevarer kl. 12.00, ellerHotellets frokostanretning kl. 12.00
m/én drikkevare, kage m/ kaffe og the kl.15.00. Selvfølgelig m/isvand, kaffe/the hele dagen. (kr. 349,-)(sæt X):
Formiddagskaffe og brød (sæt X)
ELLER Eftermiddagskaffe og kage (sæt X)
Kursuspakke 3: Heldags kursusforplejning uden frokost
Franskbrød m/ pålæg, kaffe og the kl. 10.00 og kage m/ kaffe og the kl.15.00. Selvfølgelig m/isvand, kaffe og the hele dagen. (kr. 249,-)(sæt X):
Kursuspakke 4: korte møder: kaffe/the, isvand og morgenbrød med pålæg eller kage
Kursuspakke 5: korte møder:Kaffe/the, isvand

(kr. 89,-)(sæt X):

(kr. 49,-)(sæt X):

Aftenforplejning : 2 retters menu (skiftevis forret og dessert) m/én drikkevare (sodavand, øl eller glas vin)(kr. 285,-) (sæt X):
Og 3 retters afslutningsmiddag m/ét glas vin til hver ret (+95,- pr. pax af forplejningspris)
Husk at ændre antal hvis det ikke kun er boende gæster der skal spise.
(Antal til aftenforplejning):______ pax
(Antal til afslutningsmiddag):______ pax

Bordformation:(uden notering vil Klassisk opsætning blive opstillet) (Sæt X)
Klassisk

Sildeben

Biograf

øer

Hestesko

Rundbord

