
Møde & 
Konferencer



Møder og konferencer på Bautahøj...
Vi kalder det ”Rammer til Ro og Fordybelse”. 

Vi gør vores absolut bedste for at skabe rammerne der støtter op om jeres formål
29 konferencelokaler, 84 skønne værelser, 90.000m2 park, skov og strand, udsigt 
over Isefjorden og masser af smil og nærvær.

Vi har fleksible lokaler fra 4 til 160 pers. 

Vores natur giver et hav af muligheder for at give dit møde ekstra værdi.

90.000 m2 park og skov og egen strand, plads til aktiviteter løber vi ikke tør for!

Efter en travl mødedag kan du nyde vores pool og sauna, bade fra stranden, gå 
en tur i vores vinmark, spise middag i vinkælderen, træne i fitnessrummet, spille 
billard, hygge i Strandhytten og meget andet.

Alle herlighederne, kun 55 min fra København.



På Bautahøj ønsker vi, at du får den bedste start på 
dagen.

Derfor sørger vi for hjemmebagt morgenbrød og læk-
re kaffe- og teprodukter hele dagen ved mødelokalet.
Vi tilrettelægger køkkenet efter din proces – og i vores 
store frokostbuffet tilgodeser vi specielle ønsker til 
menuen, eksempelvis hvis du er vegetar, allergiker, 
diabetiker eller noget helt andet.

Lokaleleje og AV-udstyr er naturligvis inkluderet i 
prisen. Priserne er gældende ved direkte henvendelse 
til Bautahøj.

Dagmøde kl. 9-17 - fra kr. 710,- pr. person
• Morgenbrød med smør, ost og marmelade 
 ved ankomst
• Kaffe og te samt isvand ved lokalet
• Stor frokostbuffet inkl. en vand
• Eftermiddagskaffe, te og kage

Konferencedøgn kl. 9-9 - fra kr. 2.058,- pr. person
• Morgenbrød ved ankomst med smør, 
 ost og marmelade  
• Kaffe og te samt isvand ved lokalet
• Stor frokostbuffet inkl. en vand
• Eftermiddagskaffe, te og kage
• 2-retters middag
• Kaffe og te efter middagen
• Overnatning i enkeltværelse
• Morgenbuffet

Konference 1½ døgn kl. 9-16 - fra kr. 2.768,- pr. person
• Morgenbrød med smør, ost og marmelade 
 ved ankomst
• Kaffe og te samt isvand ved lokalet
• Stor frokostbuffet inkl. en vand
• Eftermiddagskaffe, te og kage
• 2-retters middag
• Kaffe og te efter middagen
• Overnatning i enkeltværelse
• Morgenbuffet
• Kaffe og te samt isvand ved lokalet
• Stor frokostbuffet inkl. en vand
• Eftermiddagskaffe, 
 te og kage

Priser



På Bautahøj er naturen en vigtig medspiller og et naturligt midtpunkt.

Bautahøj ligger direkte ned til Isefjorden og råder over
90.000 m2 park af den smukkeste danske natur i form af strand-, 
park- og skovarealer.

Udsigten ud over Isefjorden er, ganske enkelt, enestående.

Få et afbræk i den smukke natur
Brug omgivelserne til walk-and-talk under kurser, som kulisse for kre-
ativ teambuilding eller som kærkommen opladning mellem mødepunk-
terne.

Strand og vand er et udgangspunkt for utallige vandsportsaktiviteter.

Skoven og parken indbyder til orienteringsløb, rollespil, diverse bold-
spil og andre teamaktiviteter, som tilpasses hver enkelt arrangement.

Hvad med at starte dagen med zumba i det fri under åben himmel, yoga 
på stranden eller en tur på mountainbike i det kuperede terræn? 

Ring og hør nærmere!

Teambuilding



Bautahøj tilbyder et hav af aktiviteter
Vores eget aktivitetsrum byder på flere muligheder 
for aktiviteter, som I kan lægge ind i jeres program 
som pauseaktivitet. I aktivitetsrummet finder du 
poolbord, bordfodbold mv. Eller hvad med en inden-
dørs vandaktivitet i vores swimmingpool og bagefter 
i en hed sauna.

Teambuilding i samspil med samarbejdspartnere
Bautahøj har en række dygtige og kompetente 
samarbejdspartnere, der bl.a. tæller:

• CoastZone
• World of Adventure
• Adventure Games
• Midgaard Event
• Stomp Along

Ovenstående samarbejdspartnere tilbyder alle et 
stort udvalg inden for teambuildingsaktiviteter samt 
coaching og feedback til personlig udvikling.



Bautahøj har de skønneste konferencefaciliteter 
i Nordsjælland - alt sammen i rolige og afslappende 
omgivelser med park og strand.

84 lyse og moderne værelser, flere af dem med 
fantastisk udsigt over fjorden.
6 rummelige plenumlokaler.
23 grupperum i direkte forbindelse med eget foyer-
område.
Konferencelokale med plads til 160 personer.

Hos Bautahøj har vi naturligvis også det nødvendige 
udstyr, en konference eller et kursus kræver.

Vi tilbyder bl.a.:
• Projektor
• Whiteboardtavler
• Flipover
• Blokke, penne osv.
• WIFI

Udover ovenstående tilbyder vi en masse andet 
AV-udstyr, teknik m.v. Spørg efter priser.

Et møde på stranden du aldrig glemmer!
På Bautahøj er der fra naturens side givet plads til 
helt unikke rum. Med terrasser og lokaler med di-
rekte udsigt over vandet fornemmer man konstant at 
være midt i det og en del af det.

Et af de helt særlige steder er I vores strandhytte. Den 
huser op til 16 personer og er det perfekte sted til at 
fordybe sig og blive inspireret. Her holder man mødet 
man ikke glemmer.

Vinkælderen
Få nøglen til vores vinkælder, som absolut er et besøg 
værd. Som afslutning på en inspirerende kursusdag 
måske til en vinsmagning, eller måske en kulinarisk 
oplevelse. Her skabes en fantastisk og afslappet 
stemning, hvor rammerne er sat til forkælelse.

Lokaleoversigt og kapacitet



Victor Borge Michelangelo Abraham 
Lincoln

U-bord 40 pers 34 pers 34 pers

Sildeben 80 pers 70 pers 70 pers

Skolebord 120 pers 100 pers 100 pers

E-bord 98 pers 60 pers 60 pers

Øer 80 pers 60 pers 60 pers

Biograf 160 pers 100 pers 100 pers

J. F. Kennedy Walt Disney Ernest 
Hemingway

U-bord 30 pers 34 pers 14 pers

Sildeben 30 pers 34 pers 14 pers

Skolebord 40 pers 40 pers 16 pers

E-bord 40 pers 40 pers -  pers

Øer 36 pers 36 pers 18 pers

Biograf 80 pers 90 pers 36 pers

Lokaleoversigt



Bautahøj
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