Egeskov – Det levende slot

DET
PERFEKTE STED
AT MØDES

Unikke omgivelser til dit arrangement
Egeskov er den perfekte ramme om jeres næste arrangement. Omgivelserne på Egeskov lægger op til en dag,
hvor det handler om at få fælles oplevelser i utraditionelle
og smukke rammer. Her er der plads til arrangementer
med ganske få deltagere, men også for mange tusinde
deltagere.

udstillingsområde, kan I bl.a. opleve klassiske biler, fly og
motorcykler. Og så er der plads til leg og udfordringer i
labyrinten, under trætoppene, på den store legeplads i
Legeskoven og i haverne.
På plænen kan der afholdes mega events for tusindevis af
deltagere, med direkte adgang til Egeskovs park og have.

Med sin centrale placering midt i Danmark, er Egeskov
den ideelle kulisse for virksomhedsarrangementer såsom mindre møder, teambuilding, forenings- og personaleudflugter samt kundeevents.

Vi skræddersyer gerne et tilbud efter dine ønsker.
Kontakt os og hør mere om mulighederne på:
Tlf.: 62271016
Mail: info@egeskov.dk

På Egeskov finder I én af Europas smukkeste haver, med
den unikke vandborg som baggrund. I det 10.000 m2 store
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Faciliteter

Haven

Møderum og restaurant

Egeskovs 26hk store have kan benyttes til stort set alle typer
af events og teambuilding aktiviteter. Her er der plads til
hygge, fagsnak og fordybelse, til leg og fortryllende oplevelser – alt sammen pakket ind i en eventyrlig stemning.

Cafe Jomfru Rigborg finder du midt i haven i de tidligere
herskabelige stalde. Cafeens italienske kokke tilbereder mad
med fynske råvarer, efter originale toskanske opskrifter.
Her er der lokaler til mindre møder op til 60 personer, samt
til foredrag og seminarer op til 110 personer eller middage
for op til 220 personer.
Se menu på cafejomfrurigborg.dk.
AV udstyr: Projektor og lærred mod gebyr, WIFI.

Picnic
Nyd en anderledes frokost i haven. Vi tilbyder en lækker picnic, som I kan nyde f.eks. i den engelske have, med smuk
udsigt til slottet og voldgraven. Det er en oplagt pause i mødedagen, med mulighed for frisk luft og samvær på en anden måde.

Eventplænen
På eventplænen kan der afholdes store arrangementer,
messer, fester, produktpræsentationer, træf m.m. Her er
der plads til mange tusinde mennesker og pladsen kan indrettes efter jeres ønsker.
Der har tidligere været afviklet messeudstillinger, bil- og
motorcykeltræf, gallamiddage i cirkustelt, koncerter og møder i telt med teambuilding i haven.

Telte
Vi samarbejder med professionelle teltleverandører og kan
skræddersy teltløsninger helt efter jeres ønsker til arrangementer på eventplænen. Alt fra små telte til 100 personer og
op til flere tusinde personer.

Catering

Rundvisning
Bestil en guidet rundvisning og få mere at vide om Egeskovs
fantastiske have og slottets historie. Vi kan tilbyde guidede
ture på flere sprog og tilpasser rundvisningen til jeres behov.

Leg og teambuilding
På Egeskov kan I lave teambuilding med elementer af f.eks.
konkurrence og leg. Eller forløb som lægger vægt på kommunikation og samarbejde, og som bringer jer vidt omkring
på hele Egeskov. Vi anbefaler professionelle udbydere af
teambuilding kurser, som har erfaring med de muligheder,
som Egeskovs faciliteter byder på.

Overnatning
Vi anbefaler gerne overnatning på hoteller i Odense, Svendborg eller Faaborg ca. 20 min. kørsel fra Egeskov. Se mere
på www.visitfyn.dk/overnatning eller kontakt os for at høre
mere.

Ved arrangementer på eventplænen tilrettelægger vi mad
og drikke efter jeres ønsker og behov. Vi samarbejder bl.a.
med Toscana Catering og Kai Thor Catering.
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Pakker til gruppearrangementer 2020

PAKKE 1
Picnic med en lunchbag
●
●

●

Adgang til Egeskov
Lunchbag: 1 stk. sandwich / kage / frugt / kildevand /
kaffebon til kiosk
Antal personer: Fra 20 pers.

PRIS fra 310 - 330 kr. pr. person

PAKKE 2
Smørrebrød og øl/vand
●
●

●

PRIS fra 305 - 325 kr. pr. person

PAKKE 4

PAKKE 3
Picnic for livsnyderne
●
●

●

Adgang til Egeskov
Picnickurv: 1 stk. stor sandwich, røget laks med
pestosauce og kryddersalat, ovnstegt kalveinderlår med
tunmousse, 1 stk. frisk frugt, 1 stk. muffin, ½ fl. vin eller
1 stk. sodavand eller kildevand.
Antal personer: Fra 20 pers.

PRIS fra 378 - 398 kr. pr. person

Adgang til Egeskov
3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand serveret
v. museumskiosken
Antal personer: Fra 20 pers.

Dagsmøde i Cafe Jomfru Rigborg
●
●

●

●
●

Adgang til Egeskov
Beværtning og faciliteter i Cafe jomfru Rigborg kl. 8 - 16
Morgen- og frokostbuffet: Se hvad menuerne består af
på vores hjemmeside.
Eftermiddag: Kaffe/te og kage
Prisen er inkl. projektor, lærred og isvand i karafler,
kaffe/te og frugt hele dagen.
Kapacitet: Lille sal op til 60 pers. Store sal op til 110 pers.
Antal: 20 - 110 personer

PRIS fra 678 - 698 kr. pr. person

PAKKE 5
Frokost i telt på plænen
●
●

●
●

●

Adgang til Egeskov
Telt med siddepladser og borde
(ex. gulv og belysning ved 300 pers.)
Service og personale ved buffet
Frokostbuffet
Dansk frokost koldt/lunt m. 1 stk. øl/vand.
Se hvad frokosten består af på vores hjemmeside.
Antal: Min. 100 personer

PRIS fra 571 - 591 kr. pr. person

PAKKE 6
Dagsarrangement i telt på plænen
●
●

●
●
●

●
●

Adgang til Egeskov
Telt med siddepladser og borde
(ex. gulv og belysning ved 300 pers.)
Service og personale ved buffet
Morgenkaffe med croissant
Frokostbuffet
Dansk frokost koldt/lunt m. 1 stk. øl/vand
Eftermiddags kaffe med kage
Antal: Min. 100 personer

PRIS fra 677 - 697 kr. pr. person
Priseksempler inklusiv moms og beregnet på entrépris for voksne i forår/sommer/efterår.
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Aktiviteter til grupper

Leg og teambuilding

Udendørs selskabslege og spil

På Egeskov kan I lave teambuildingsforløb med elementer
af konkurrence og leg. Eller forløb som f.eks. lægger vægt på
kommunikation og samarbejde, og som bringer jer vidt omkring på hele Egeskov.
Vi anbefaler professionelle udbydere af teambuilding kurser, som har erfaring med de muligheder, som Egeskovs faciliteter byder på.

De smukke omgivelser på Egeskov indbyder til hygge og selskabslege. Få udleveret en kasse med klassiske spil såsom
kongespil, stigegolf, petanque og kryds og bolle - og så er
det ellers op til jer at styre spillet. Skal der lidt mere fysisk
konkurrence til, foreslår vi tovtrækning, kapgang på stylter,
sækkeløb eller...

Kreativ teambuildingsforløb med robotter

Rundvisning

Kreativitet og robotprogrammering for grupper med 10 - 20
personer.
Oplev det spændende og kreative LEGO robot univers, og
deltag i udfordrende robot teambuilding på Egeskov. Vores
flotte omgivelser danner rammerne om denne teambuilding oplevelse, hvor I kan bygge og programmere med LEGO
robotter. Deltagerne vil være med til at løse forskellige opgaver og udfordringer som kræver samarbejde og logiske evner.

Bestil en guide til at vise jer rundt og få mere at vide om
Egeskovs fantastiske have og slottets historie. Vi kan tilbyde
guidede ture på mange forskellige sprog. Turen varer 1-2 timer afhængig af, om rundvisningen udelukkende skal være
på slottet, eller om man skal have haven med.

Læs mere i særskilt PDF.

Læs mere i særskilt PDF.

Kontakt os i eventafdelingen
og hør mere om mulighederne:
Tlf: 6227 1016 (alle hverdage kl. 10 - 15) info@egeskov.dk

Skattejagt - find koden og se hvad skattekisten
indeholder...
En skattejagt er en anderledes måde at opleve Egeskov på.
For at finde svarene på opgaven, skal I rundt i så at sige alle
hjørner - både på selve slottet, i udstillingerne og i haverne.
Selve opgaveløsningen er ikke fysisk anstrengende, men
man skal kunne gå på trapper - og det hjælper, hvis man ikke
er bange for højder.
Læs mere i særskilt PDF.
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Priser 2020

Entre

INDIVIDUELLE

25.4. - 19.6. + 31.8. - 18.10. (kr.)
Entré dagsbillet

GRUPPER (fra 20 pers.)

Voksen

Barn 4-12 år

Voksen

Barn 4-12 år

199

119

179

94

Voksen

Barn 4-12 år

Voksen

Barn 4-12 år

Park, udstillinger:

199

119

179

94

Park, udstillinger & slot:

229

139

199

119

Park, udstillinger & slot:
20.6. - 30.8. (kr.)
Entré dagsbillet

Telt på plænen:

Guide til rundvisning

Personer

M2

Pris kr.
ex moms

100
150
250
300
350
400
450
550

108 m2
216 m2
297 m2
324 m2
378 m2
459 m2
54o m2
621 m2

6.500
10.500
16.000
17.000
19.500
22.500
26.500
31.000

Book en guide til en rundvisning på slottet og i haven og
få nogle af de mange sjove og spændende fortællinger, der
knytter sig til slottet. Vi anbefaler 25 personer pr. guide og
pris inkl. moms er:
Timer/kr.
1
2
3

Hverdag/lørdag
1.220
1.450
1.680

Priserne er uden gulv, belysning og borde/stole.
Afbestillingsvilkår: Ved afbestilling af telt senere end 30
dage før leveringen betales 50% af lejen. Ved afbestilling senere end 7 dage før leveringen betales det fulde beløb.

Kontakt og booking:
Egeskov event
Tlf. 6227 1016
Mail: info@egeskov.dk
www.egeskov.dk
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Søndag
1.310
1.580
1.810

Kapacitet

Cafe Jomfru Rigborg

Beliggenhed og transport

Fra 20 – 60 deltager i Lille sal
Op til 120 i Store sal
Max kapacitet til spisning 220 personer.
Ring og hør mere om mulighederne.

Fra den fynske motorvej E20, drejer du mod Sydfyn af motorvej A9. Kun 20 minutter fra Odense og 20 minutter fra
Svendborg ligger Egeskov.

Megaevents på plænen
På Plænen kan der afholdes selskaber fra få hundrede personer til arrangementer med tusindevis af deltagere. Vi tilrettelægger arrangementerne efter jeres ønsker og behov.
På Plænen er der f.eks. plads til parkering, messer, produktpræsentationer, koncerter og fester i telte.
Plænen ligger i direkte forbindelse til parken, men er forbeholdt jeres gæster.

Vi råder over 2.000 stk. gratis p-pladser samt gode holdepladser for busser.
Afstand til bus: 300 m
Afstand til togstation: 2 km
Afstand til lufthavn: 133 km
Afstand til Øresundsbroen: 191 km
Afstand til Storebæltsbroen: 35 km

Kontakt og booking:
Egeskov event
Tlf. 6227 1016
Mail: info@egeskov.dk
www.egeskov.dk
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