VILLA HELENE
Gør mødetid
til oplevelsestid

I Villa Helene består en mødepakke af lige dele fred
og ro blandet med en eksklusiv VIP-behandling.
Her slipper I for at stå i kø til check ind/ud,
I kan koncentrere jer 100 % om mødeagendaen, og I kan
nyde måltider og pauser helt uforstyrret.
Vi krydrer desuden mødedagen med overraskende
oplevelser – kun for jer. Jeres mødetid forvandles
i Villa Helene til en unik oplevelsestid.

Fleksibelt og personligt
Fra første brief til selve afholdelsen af et møde sørger vi for
at sætte os grundigt ind i arrangementets ”DNA”, så vi tilpasser faciliteter
og forplejning til jer. I vil have en fast medarbejder, der håndterer
alle forespørgsler, den løbende kontakt og som vil fungere som vært på dagen.

5 grunde til at holde møde eller
konference i Villa Helene
1. I har hele etagen eller hele villaen for jer selv.
2. Alle måltider og pauseserveringer serveres kun
for jer i private rammer.
3. Alle måltider er fleksible. Vi tilpasser dem præcis,
som I ønsker dem.
4. Vores ubetingede opmærksomhed uanset om I
er 5 eller 30 personer.
5. I møder op direkte i villaen, så har vi alt klar lige
fra værelser til bagageservice og parkering af bilen,
hvis det ønskes.
Det lille ekstra
Vi sørger også gerne for shuttle – og limo service,
velkomstgave og avisservice på værelserne og ikke
mindst for aftensmad ”to go” til familien derhjemme.

Historien
Villa Helene blev oprindeligt bygget som bolig
i 1830 og har gennem tiden haft flere spændende
beboere blandt andre den franskfødte
Prinsesse Marie af Orléans,
der var gift med Kong Christian IX’s
yngste søn Prins Valdemar.

Kapacitet
Hele Villa Helene er på samlet 300 m2
Marie: 30 personer
Emilie: 8 personer
Valdemar: 18 personer
Aksel: 8 personer
Pejsestuen og Salon Helene:
Til pauser og som grupperum

Stilen
Villaen fremstår i dag i total renoveret stand
i en nordisk og lys stil og med møbler af blandt
andet Kaare Klint. I den smukke salon i stueetagen
og den hyggelige pejsestue på første sal er der
mulighed for pauser i en rolig og afslappet
stemning. Når man træder ned ad trappen uden
for salonen, står man i en hyggelig sydvendt have
med frugttræer og en skøn pergola – et sted der er
også er oplagt til teambuilding-aktiviteter.

Teknik
I Villa Helene findes al teknisk mødeudstyr inkl.medietræningsudstyr og en tekniker er altid til rådighed.

Kontakt
I er velkomne til at komme forbi Villa Helene
samt se vores andre faciliteter og vi udformer med
glæde et uforpligtende tilbud til jer.
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