Lerchenborg Slot
ved Kalundborg

Virksomhedsarrangementer
i historiske omgivelser
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Faciliteter i høj kvalitet
• Riddersal (80 pers.)
• Pejsestue Lounge (12 pers.)
• Billardstue
• Havestue (12 pers.)
• Den røde salon (8 pers.)
• Café (70 pers. – fordelt på flere rum)
• Stald (1.100 pers.)
• Slotspark (20 ha park)
• Vand og skov
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Arrangementer
Lerchenborg Slot tilbyder smukke omgivelser omgivet af skov og
park ved Kalundborg Fjord. Lerchenborg Slot ligger på Asnæs halvøen, 5 km syd for Kalundborg. Virksomheder kan afholde individuelle
arrangementer i selve slottet, den gamle stald samt i barokhaven
og den omkringliggende park, og her findes alle muligheder for at
afholde unikke og spændende seminarer og events.
Lerchenborg slot er et af de smukkeste private hjem, hvor de mange
stuer er særligt indrettet med møbler, der hører til tiden og stilen
fra 1742, hvor slottet blev bygget af general Christian Lerche. Man
fornemmer Lerchenborgs historiske vingesus, og alligevel fungerer
slottet perfekt i en moderne tidsalder til virksomhedsarrangementer, hvor der ønskes repræsentative omgivelser og en særlig privat
atmosfære.
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Overnatningsmuligheder
I tilknytning til arrangementerne tilbydes overnatning med morgenmad. De
smukke værelser er istandsat med respekt for den originale arkitektur, og har
moderne faciliteter som trådløst internet, tv og minikøleskab med øl og vand,
der er inkluderet i værelsesprisen.
Lerchenborgs 22 værelser
17 ud af Lerchenborgs 22 værelser har egne badeværelser, og de resterende 5
værelser har adgang til badefaciliteter på gangen.
Morgenmad
Morgenmad serveres efter aftale i den hyggelige café.
Online Booking
Man kan booke online på www.lerchenborg.dk. På websiten kan man endvidere se et billedgalleri der viser indretningen af værelser, hovedbygning og
staldbygning.
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Business Bed & Breakfast
Lerchenborg Slot tilbyder aftale med virksomheder i forbindelse med Business
Bed & Breakfast. Business Bed & Breakfast værelser har eget bad, trådløst internet, tv og minikøl med øl og vand, der er inkluderet i værelsesprisen.

•
•
•
•

Bestyrelsesmøde
Ledelsesseminar
Produktpræsentation
Foredrag
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Skræddersyede oplevelser
På Lerchenborg er der fin mulighed for at skræddersy netop det arrangement, som en virksomhed måtte ønske, med plads til større og mindre
grupper – fra fortrolige bestyrelsesmøder til store selskaber på flere hundrede mennesker. I samarbejde med kunden tilrettelægges og koordineres
hele opholdet fra gæstens ankomst til afrejse.

K

Kort om Lerchenborg Slot
Hofjægermester Christian greve Lerche-Lerchenborg og Hofjægermesterinde Amalie grevinde Lerche-Lerchenborg er 9. generation på Lerchenborg
Slot, der blev opført i årene 1743-52.
Lerchenborg, stamhuset for den danske lensgrevelige slægt LercheLerchenborg, blev opført af general Christian Lerche. Hovedbygningen,
avlsbygningerne og parken, der er anlagt efter barokkens krav til symmetri,
udgør en arkitektonisk helhed, der er enestående i Danmark, og slottets
sale er et af landets fineste eksempler på det 18. århundredes bygningsarkitektur.
Anlægget er domineret af de 200-år gamle lindealléer, der sammen med
den særprægede svungne buehæk, er et særsyn i Danmark. Foran hovedbygningen ligger den symmetriske del af barokhaven mens den øvrige del
af parken er i engelsk havestil.

•
•
•
•

Pressemøde
Firmareception
Sponsorarrangement
Teambuilding

HlokdldmsP

Hvis det personlige lederskab skal skabe effekt i organisationen
K½rldqdovvv-hlokdldms-cj

KALUNDBORG HAVN
– en aktiv partner når en international virksomhed ønsker at
lokalisere sig!
Spørg bare nogle af de største virksomheder på Kalundborg
Havn – Statoil A/S, NKT Flexibles I/S eller den nyeste virksomhed på
Kalundborg Havn Pronova BioPharma A/S, som påbegyndte
byggeriet af et nyt fabriksanlæg i 2007.

Hovedgaden 92 | 4490 Jerslev | Tlf. 59 59 53 42
Se www.pmalmos.dk for flere oplysninger

Dyrk din skov
og nyd den ....
Det hjælper skovdyrkerne dig med
Det gør vi også på Lerchenbrog

Vi er stolte over at have designet
og produceret denne brochure

Skovdyrkerforeningen Øst

Elmegården 2, 4450 Jyderup
Tlf. 5921 1791 - ost@skovdyrkerne.dk
www. skovdyrkerne.dk/ost

www.jsdanmark.dk

Selskabslokaler
Mad ud af huset
Konferencer
Kantineordninger
www.kimkok.dk
Tlf. 59 59 51 30

UBBY KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
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