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Arrangement - Dagkursus/møde (Eksempel)
Ankomst Dag 1: Kaffe/te med rundstykke og marmelade
Frokostbuffet m/ forsk. sild og anden fisk, lune retter samt ostefad.
Inkl. 1 øl eller vand
Eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt brød
Pris pr. person for det beskrevne kr. 295,00 inkl. moms

Arrangement - 1 Døgn (Eksempel)
Ankomst Dag 1: Kaffe/te med rundstykke og marmelade
Frokostbuffet m/ forsk. sild og anden fisk, lune retter samt ostefad.
Inkl. 1 øl eller vand
Eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt kage
2 retters middag inkl. ½ fl. rødvin
Aftenkaffe/te og hjemmebagte småkager
Overnatning i enkeltværelse
Afrejse Dag 2: Morgenbuffet
Pris pr. person for det beskrevne kr. 935,00 inkl. moms

Arrangement - 1 ½ Døgn (Eksempel)
Ankomst Dag 1: Kaffe/te med rundstykke og marmelade
Frokostbuffet m/ forsk. sild og anden fisk, lune retter samt ostefad.
Inkl. 1 øl eller vand
Eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt kage
2 retters middag inkl. ½ fl. rødvin
Aftenkaffe/te og hjemmebagte småkager
Overnatning i enkeltværelse
Afrejse Dag 2: Morgenbuffet
Formiddagskaffe/te
Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand
Pris pr. person for det beskrevne kr. 1.075,00 inkl. moms

Arrangement - Eftermiddagsmøde
Kaffe/te med hjemmebagt kage og frisk frugt
Pris pr. person kr. 125,00 inkl. Moms

Arrangement – Fyraftensmøde
Clubsandwich inkl. 1 øl eller vand
Kaffe/te med hjemmebagt kage
Pris pr. person kr. 175,00 inkl. moms
I alle priser er inkluderet isvand under dagkurset/mødet samt lokaler.
Trådløst internet til fri afbenyttelse.
Tillægspris for frisk frugt under hele kurset kr. 29,00 pr. person.
Tillægspris for 3 retters menu kr. 59,00 pr. person.
Tillægspris for natmad kr. 59,00 pr. person
Ved overnatning i dobbeltværelse gives kr. 85,00 i rabat pr. værelse
Alle priser er inkl. moms.

RAMMERNE PÅ TRANUM STRAND
Tranum Strand har masser af plads at byde på. Centret er hovedsageligt indrettet med
henblik på aktiviteter hvor undervisning indgår som den primære del af opholdet.
Kort beskrevet indeholder centret:
Strandstuen –
undervisningslokale
med plads til
ca. 25 personer

Klitstuen –
undervisningslokale med plads
til ca. 60 personer

Grupperum 1 - 4 4 grupperum med
plads til ca. 10
personer i hvert

Vesterhavssalen - den
store plenumsal med plads til
ca. 180 personer

Jagtstuen –
opholdsstue
med TV - plads
til ca. 80
personer

Spisestuen lokale med plads
til ca. 130
personer

Lyngstuen –
mindre spise- og
undervisningslokale med
plads til ca.50 personer

Hedestuen –
mindre spise- og
undervisningslokale med plads
til ca. 30 personer

Værelserne – vi har 40 værelser, alle med eget bad og toilet fordelt i tre afsnit med hver
sin farve (grøn, gul og blå). Den samlede værelseskapacitet er på 126 sengepladser. Dog
kan kapaciteten udvides til det dobbelte, da vi har en god samarbejdsaftale med vores
nabohotel Tranum Klit.

Omgivelserne - centret er beliggende i et total fredet område i noget af det mest
spændende og afvekslende natur Nordjylland kan byde på. Midt imellem Lien bakker og
Tranum Strand.
Der er rige muligheder for korte vandreture på det udbyggede stisystem der findes på
arealer der hører til centret.
Af yderligere muligheder kan vi anbefale vandreture i Fosdalen og Langdalen som ligger
3,5 - 4,5 km. Fra centret. Endelig er der kun 1,5 km. til stranden, hvor en spadseretur
langs vandkanten altid er en oplevelse.

Centret set fra luften

