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I hjertet af Danmark syd for Aarhus. Tæt på Moesgaard Museum, Vilhelmsborg og FÆNGSLET

Montra Odder Parkhotel er et klassisk og stilfuldt konference-

hotel, som hele to gange er blevet kåret som Danmarks bedste 

konferencecenter. 

Vi yder personlig og individuel service på højt kvalitetsniveau og 

lægger stor vægt på fleksibilitet. Som eksempelvis gratis afhentning 

af kursusdelegationen på fx stationen i Skanderborg.

Desuden er vi overbeviste om, at vores viden om moderne Meeting 

Design og dialog med vores gæster er nøglen til succes. Det gælder 

fra start til slut. Derfor er vores servicemindede personale til stede 

med support under hele jeres arrangement.  

Vi går meget op i sunde, lækre og spændende måltider – gerne 

baseret på lokale råvarer med smag, saft og kraft. Desuden råder 

vi også over en vinkælder, der bidrager til en unik oplevelse under 

en eksklusiv middag. Har du appetit på mere eller andet, tilbyder 

Montra Meeting at sammensætte et skræddersyet kursusforløb eller 

foredrag. En særlig workshop eller event, der opfylder netop jeres 

ønsker og behov.

MONTRA ODDER PARKHOTEL

Kurser og konferencer med hjerte og holdning



HOTELFACILITETER

Etager 3

Gratis parkering Ja

Antal værelser 78

Antal suiter 6

Restaurant Ja

Bar Ja

Terrasse/gårdhave Ja

Elevator Ja

Gratis internet Ja

Vinstue/kælder Ja

Aktivitetsrum Pool, bordfodbold, bob og dart

Wellness Tilknyttet forhandler

Rekreative områder Ja

MØDEFACILITETER

Konference stjerner 4

Konferencekapacitet 300 personer

Antal mødelokaler 8

Antal grupperum 4

Internet Ja

AV-udstyr LCD projekter, clips & håndholdt mikrofon, lydanlæg, 
bærbare PC’er

Aktiviteter –

BELIGGENHED

Transportforbindelse 500m til tog- og busforbindelser

Nærmeste byer Aarhus, Horsens og Skanderborg

Nærmeste storby Aarhus 20km

Nærmeste lufthavn Aarhus Lufthavn 60km og Billund lufthavn 80km

Nærmeste golfbane Odder Golfklub 5km

Nærmeste strand/sø Saksild Strand 8km

Nærmeste  
seværdigheder

I hjertet af Danmark syd for Aarhus. Tæt på strand, skov 
og Vilhelmsborg.

VÆRELSESFACILITETER

TV Ja

Telefon Ja

Minibar Ja

Gratis internet Ja

Hund Ja, mod tillæg

Tidlig tjek ind Ja, mod tillæg

Sen tjek ud Ja, mod tillæg

Ekstra opredning Ja, mod tillæg

Rygerværelser Ingen

Udsigt 25 værelser mod gårdhave og 16 mod haven

Terrasse/balkon Franske altaner

Handicapvenligt Ja

Kaffe/te Ja

Badekar 34 værelser med heraf 6 med spa

Montra Odder Parkhotel · Torvald Køhlsvej 25 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 47 44 · www.ophotel.dk

1 Du er aldrig alene 
Vi trykker dit materiale, så det ligger klart, når du skal 
bruge det. Du betaler kun for materialeforbrug. 

2 Gratis parkering 
Glæd dig over gode tilkørselsforhold og gratis parkering 
– ikke noget med kedelige overraskelser eller ekstra udgifter.

3 Sparring og planlægning 
Søger du inspiration til fokuserede møder og bedre 
resultater? Træk på vores erfaring om mødeplanlægning og 
-gennemførelse.

4 Nemt at ændre 
Det er nemt at ændre kursusdato eller deltagerantal 
– og Montra Meeting tilbyder dig meget fleksible
afbestillingsregler.

5 Den fleksible restaurant 
Ønsker I særlig forplejning til diabetikere, allergikere, 
vegetarer eller andre, er vi altid parate med alternativer. 

6 Mellem måltiderne 
Hos os risikerer du aldrig at gå sukkerkold. Mellem 
måltiderne frister Pausestation med sund og fristende 
lækker energi.

7 Kokken er klar, når I er 
Restauranten sikrer, at buffeten står frisk og indbydende 
– også selv om mødet trækker ud.

8 Energi til mere 
Vi tilbereder velsmagende og balancerede måltider, som 
sikrer energi til hjernen og maksimal koncentration.

9 Gratis overnatning 
Som kursusleder kan du ankomme dagen før og være 
100 % klar til at møde deltagerne.

 10 Kom tidligt, check ud sent 
Som kursusleder kan du checke tidligt ind (eller komme 
dagen før), ligesom du kan checke sent ud.

 11 Sov godt 
Nyd de rolige omgivelser og vågn op frisk næste morgen. 
Glæd dig også over vores komfortable senge og velindrettede 
værelser. Og er du småsulten, klarer vi gerne lidt natmad 
eller snacks.

 12 Din egen tid 
Der er en god arbejdsplads på værelset og gratis WiFi på 
hele hotellet, så du kan arbejde online, holde dig opdateret 
på nyheder eller måske se tv på din computer.

12 gode grunde til at vælge Montra Meeting


