Lerchenborg Slot

Lerchenborg Slot er gået årtusindskiftet i møde ved at åbne op for mindre- og større eksklusive
virksomhedsarrangementer.
De smukke gamle sale samt den gamle avlsbygning, byder på muligheden for at afholde
konferencer, reception- og produktpræsentationer samt afvikling af selskaber og større events.
Vi tilbyder endvidere en del muligheder i den gamle bevarede barokpark.
Lerchenborg Slot har indgået samarbejde med virksomheden EventForce, der som en af de
førende i Danmark, er specialister indenfor eventområdet, firma fester, underholdning,
teambuilding, salg og ledelsestræning, etc. www.eventforce.dk
Lerchenborg er beliggende på Asnæs 5 km syd fra Kalundborg, ca. 70 minutter fra København.
Lerchenborg Slot blev i 1747 bygget af General Lerche-Lerchenborg. Hovedbygningen,
avlsbygningerne og parken, der er anlagt efter barokkens krav til symmetri, udgør en
arkitektonisk helhed, der er enestående i Danmark. Slottets sale er et af Danmarks fineste
eksempler på det 18. århundredes bygningsarkitektur.
Oplev spændende muligheder på Lerchenborg Slot for netop Deres virksomhed.
Der er ikke mulighed for afholdelse af bryllupper
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Lerchenborg Slot
Muligheder i Riddersalen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coctailparty
Foredrag
Jubilæum
Konference
Ledelsesseminar
Messe
Pressemøde
Produktpræsentation
Reception
Selskab
Vinsmagning

Kapacitet i Riddersalen
• Reception stående
• Biografopstilling
• Middagsarrangement

200 personer
150 personer
80 personer

Havestuen kan benyttes til
•
•
•
•

Reception
Jubilæum
Møde
Drinks inden middag i riddersalen

Kapacitet i Havestuen
• Reception / jubilæum
• Siddende

40 personer
12 Personer

Sydfløjen
Fra pejsestuen er der adgang til slotscaféen. Pejsestuen i sydfløjen forbindes til riddersalen via kavalergangen.

Hovedfløjen
Riddersalen er forbundet med hovedfløjen, med adgang til gobelinstuen, den russiske stue, billard-stuen videre til havestuen
med direkte udgang til slotsparken.
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Slotsparken
Slotsparken kan benyttes til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballonopstigning
Bueskydning
Elastik-jump aktiviteter
Falkoner
Faldskærmsudspring
Forlystelser
Fægtning
Helikopterflyvning
Hoppeborg
Lerdueskydning
Musik
Rokokodans
Selskab
Underholdning
Vinsmagning

Parkens 3,4 ha plæneareal og søen åbner store
muligheder for udstillinger samt anledning til
udendørsarrangementer i lukket firmaregi.

Området omkring Lerchenborgs jorde og skove,
strækker sig ud på Asnæs-halvøen mod vest.
Ned til Kalundborg fjord findes godsets lille private
flyveplads, hvor faldskærmsudspring, vandsport og
teambuilding m.m. har suveræne muligheder.
Lerchenborg Slot kan tilbyde overnatning til små
eksklusive mødegrupper i max 22 værelser.
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Stalden

Den opvarmede avlsbygning tilbyder
•
•
•
•
•
•
•

Selskab
Reception
Jubilæum
Konference
Produktpræsentation
Messe
Udstilling

Kapacitet
• Middagsarrangement
• Reception stående

1000 personer
2500 personer

• Mulighed for opdeling af stalden

Slotscaféen
Det store køkken i caféen står som regel til
rådighed ved alle arrangementer. Caféen er
beliggende i sidebygningen af sydfløjen.
Der er endvidere mulighed for op til 40
siddende gæster i caféen, fordelt på en stor
og to små hyggelige stuer.
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