
H O L D  D I T  N Æ S T E  M Ø D E  P Å

Kontakt til booking:
Museumsbutikken
tlf: 8648 3001 eller

mail: museumsbutikken@gammelestrup.dk

DANMARKS HERREGÅRDSMUSEUM
THE DANISH MANOR & ESTATE MUSEUM

Gammel Estrup, Randersvej 2, 8963 Auning, Danmark, www.gammelestrup.dk



Fruerstuen
Renæssancesal i stueetagen, 
indrettet som i 1600-tallet
Max. 45 personer (min. 17 personer) 
siddende ved firkantede borde
WiFi og mulighed for AV-udstyr

Lokaler og faciliteter

Riddersalen
Stor baroksal på 1. sal
Max. 70 personer (min. 46 personer) 
siddende ved runde borde. 
Kun udenfor museets åbningstid
WiFi og mulighed for AV-udstyr

Salonen
Stor salon i Louis Seize stil på 1. sal
Max. 16 personer (min. 9 personer) 
siddende ved runde borde
WiFi og mulighed for AV-udstyr

Tårnbiblioteket
Mindre 1800-talsbibliotek på 2. sal
Max. 8 personer (min. 2 personer) 
siddende om et rundt bord
WiFi 

Orangeriet
Stort 1700-talsorangeri i barokhaven
Max. 40 personer (min. 20 personer) 
siddende ved firkantede borde 
(+ evt. 40 personer yderligere i sommerhalv-
året)
WiFi og mulighed for AV-udstyr

Mødepakker
Vælg et tilbud, der passer til dit arrangement:

Pakke 1: 
Kort dagsmøde kl. 10-15 (man-fre)

Under mødet vil der være flaskevand, 
kaffe/the, snacks og frugt til rådighed.
Inkl. projektor, lærred og gratis WiFi

Frokost: 
Tapasanretning med oste, pølser, oli-
ven, aioli mm. inkl. brød
En Gammel Estrup øl, et glas vin eller 
en økosaft fra Søbogaard

Pris pr. person: 498 kr

Pakke 2: 
Langt dagsmøde kl 8-16 (man-fre)

Under mødet vil der være flaskevand, 
kaffe/the, snacks og frugt til rådighed.
Inkl. projektor, lærred og gratis WiFi

Morgenmad: 
2 rundstykker, smør, 3 slags ost, 1 slags 
marmelade 
Kaffe/the (inkl. mælk og sukker) og 
kildevand

Frokost: 
Tapasanretning med oste, pølser, oli-
ven, aioli mm. inkl. brød
En Gammel Estrup øl, et glas vin eller 
en økosaft fra Søbogaard

Eftermiddagskaffe:
Kaffe/the (inkl. mælk og sukker) og 
kage fra Herregårdskøkkenet

Pris pr. person: 798 kr

Pakke 3: 
Kort møde kl 10-12 
eller 13-15 (man-fre)

Under mødet vil der være flaske-
vand, kaffe/the, snacks og frugt til 
rådighed.
Inkl. projektor, lærred og gratis 
WiFi

Pris pr. person: 248 kr

Pakke 4: 
Aftenmøde kl 17-21 (man-søn)

Under mødet vil der være flaskevand, 
kaffe/the, snacks og frugt til rådighed.
Inkl. projektor, lærred og gratis WiFi

Middag:
Tapasanretning med oste, pølser, oli-
ven, aioli mm. inkl. brød
En Gammel Estrup øl, et glas vin eller 
en økosaft fra Søbogaard

Pris pr. person: 878 kr
Pris pr. person lør/søn: 978 kr
 

Alle priser er pr. person og inkl. moms 


