I Brabrand Boligforening
valgte vi et år at holde vores
firmafest for 170 mennesker på
Hotel Opus. Alt var bare i orden.
Planlægningsfasen, modtagelsen, lokalerne, værelserne,
betjeningen og menuen. Men
for mig som medarrangør var
det vigtigste, at der simpelthen
var styr på alle detaljer – lige
fra bandet til belysningen. Det
betød, at vi kunne være 100 %
til stede ved festen.
Tina Schreiner, assistent,
Brabrand Boligforening

OPUS KONFERENCEWEEKEND

skal vi lægge hus
til jeres næste møde
eller kOnference?

Opus

Opus weekendkOnference
 INKLUDERET VED KONFERENCEWEEKEND
Bestil til minimum 20 personer
Afhold fredag-lørdag, lørdag-søndag eller
søndag-mandag

1. dag
• Konferencemorgenbuffet med kaffe, te, juice, ost,
marmelade, pålæg, nybagt brød og frugt
• Stor varieret frokostbuffet inkl. 1 sodavand
samt kaffe og te
• Eftermiddagsbuffet inkl. kaffe, te, juice, skåret
frugt, snacks, grønt samt noget sødt
• Aftenbuffet eller 2 retters middag
efter kokkens valg ekskl. drikkevarer
• Lokaleleje samt standard AV-udstyr,
LCD projektor og PC i plenum
• Isvand i lokalet
• Overnatning i stort lækkert enkeltværelse
med morgenbuffet
2. dag
• Konferencemorgenbuffet med kaffe, te, juice, ost,
marmelade, pålæg, nybagt brød og frugt
• To-Go sandwich med 1 stk. frugt samt 1 kildevand
• Lokaleleje samt standard AV-udstyr,
LCD projektor og PC i plenum
• Isvand i lokalet
Pris pr. person i enkeltværelse
Pris pr. person i dobbeltværelse

fra kr. 1.345,fra kr. 1.245,-

KORT OM HOTELLET
Hotel Opus er et stilfuldt og moderne hotel
tegnet af Kim Utzon Arkitekter i 2007.
• Centralt beliggende 4-stjernet hotel
med 5-stjernet konferencedel
• Kapacitet op til 496 deltagere
• Lyse og moderne konference- og mødelokaler
• 132 store og lyse værelser, heraf 3 luksuriøst
indrettede suiter beliggende på øverste etage
• Alle værelser er på 30 m2
•R
 estaurant med panoramaudsigt til
Naturreservatet Nørrestrand
•G
 ratis, trådløst internet overalt på hotellet
•G
 ratis parkering, hvoraf 100 p-pladser er i
parkeringshus

SPÆNDENDE OPLEVELSESMULIGHEDER
I NÆRHEDEN
•R
 elax-område med dampbad, sauna,
isskyl og fodbad
•M
 ulighed for uden- og indendørs teambuildingkurser i de naturskønne omgivelser
•M
 inigolf
•G
 olfsimulator

KONTAKT OS 76 25 72 00
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