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Konference 2022 
 
Priser på konferencepakke: 
 
Morgenmøde 
Isvand i lokalet 
Morgenbuffet    pr. person kr. 165,- 
 
Dagsmøde 
Isvand og frisk frugt i lokalet 
Morgenbuffet 
Lunchbuffet (min. 15 kuverter) /2-retters menu 
Kaffe/the med hjemmebagt kage    pr. person kr. 375,- 
 
Eftermiddagsmøde 
Isvand og frisk frugt i lokalet 
Kaffe/the, hjemmebagt kage    pr. person kr. 135,- 
 
Aftenmøde med middag 
Isvand og frisk frugt i lokalet 
2 retters middag 
Kaffe/the med sødt     pr. person kr. 395,- 
 
Aftenmøde 
Isvand og frisk frugt i lokalet 
Kaffe/the, hjemmebagt kage    pr. person kr. 135,- 
 
Sandwich 3 trekant sandwich    pr. kuvert kr.   80,- 
 
Baguettesandwich med lækkert fyld   pr. kuvert kr.   80,- 
 
Franskbrød med Ost eller Rullepølse  pr. stk. kr.   65,- 
 

 
 
 
 



Gældende fra januar 2022 

 

 
 
Konference  
Isvand og frisk frugt i lokalet 
Morgenbuffet 
Lunchbuffet (min. 15 kuverter)/2-retters menu 
Kaffe/the med hjemmebagt kage 
2-retters middag 
Kaffe/the med hjemmelavet chokolade 
Overnatning i dobbeltværelse   pr. person kr. 1250,- 
(prisen er gældende for 2 personer i et dobbeltværelse) 
 
Priser på lokaleleje: 
 
Ved alle møder under 15 personer, vil der være lokaleleje kr. 500,- 
 
Ved Dagsmødepakke og Aftenmøde med middag, min.15 kuverter er lokaleleje med i 
kuvertprisen. På alle andre møder og konferencer vil følgende lokalelejepriser være 
gældende:  
 
Restaurant med plads til 60 personer   kr. 1.200,- 
Biblioteksstuen med plads til 40 personer   kr.    800,- 
Lille mødelokale med plads til 10 personer   kr.    500,- 
 
Lokaleleje er inkl. brug af projektor og lærred, trådløst mikrofon-anlæg,  
flipover, Isvand. 
 
Til vores gæster tilbyder vi 20 % rabat på overnatning på Hotel Lisboa 
inkl. dejlig morgenbuffet samt fri parkering. 
 
Ønsker man at holde møde, konference, teambuilding mv. for mere end 80 personer, 
henviser vi til Restaurant Møllehuset kun 800 meter fra Hotel Lisboa. 
 
Hotel Lisboa, Restaurant Møllehuset og Bangsboområdet danner de perfekte rammer 
omkring bl.a.: 
- Konferencer 
- Dagsmøder 
- Kurser 
- Personaleseminarer 
- Teambuilding 
- Firmafester  
- Temafester 
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