
BUSINESS
Meget  mere end bare et  møde



VELKOMMEN TIL JERES BUSINESS EVENT 
PÅ STELLA MARIS HOTEL DE LUXE

FASTE RAMMER ER GODT FOR FORRETNINGEN
Uanset hvilke forretningsmøder, afdelingsmøder eller konferencer du vil arrangere er det vigtigt, at du 
har ro til at styre dagens forløb, og sikre at alle får noget positivt ud af at deltage. 

På Stella Maris finder I balancen mellem at få de bedste faciliteter, opmærksom og forkælende service 
og den gode følelse af, at alting følger jeres rytme og program. Her står verden åben. Her er rum til at 
blive begejstret, tænke store tanker og forstå. 

Pauser, frokost, middag og overnatning i Stella Maris’ hyggelige og gennemførte omgivelser giver ro 
og stemning til at tage dagen ind. Vi hjælper gerne med inspirerende idéer til teambuilding, aktiviteter, 
events eller lignende.

VI ER DER FOR JER
Vi lever os ind i jeres arrangement, og vores mødepakker indeholder alt det, I skal bruge og har behov 
for til et succesfuldt dagsmøde og konferencedøgn. 

Vi ved hvor vigtigt det er, at du som arrangør ikke skal spekulere på, om der er kaffe nok eller få stress 
over, at en foredragsholder går ti minutter over tid til frokost. Vi tilpasser os efter jeres behov. Dine 
gæster fortjener fuld forkælelse.

DEN GODE SNAK SIKRER DINE ØNSKER 
Vi elsker at tage en snak om jeres ønsker. Fordi Stella Maris er et lille sted, er det ingen sag at 
skræddersy en dag eller et ophold til jer. 

På Stella Maris kan møder, mad og aktiviteter, skræddersys efter jeres behov.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

VIDUNDERLIGT NATURLIGT









BUSINESS DE LUXE MØDEDØGN KL. 9-9 
KR. 2.950,00

Mødelokale med AV-udstyr: projektor, whiteboard, 
flipover & WiFi med 100 Mbit

Morgenmad De Luxe

De Luxe mødeforplejning med stempelkaffe, te fra 
Perchs og vand m/u brus, frisk frugt & knas under 

hele mødet

Frokost & drikkevarer

Eftermiddagskaffe & te med kage

Vand m/u brus & sodavand

Gourmetmenu med 5 retter

Aftenkaffe & te med petit fours

Overnatning i De Luxe dobbeltværelse med skøn 
udsigt, morgenkåbe & badetøfler 

Morgenmad De Luxe

BUSINESS DE LUXE
Vores Business de Luxe er for jer, der gerne vil nyde en 
eksklusiv mødeoplevelse med kvalitet og gastronomi i 
højsædet. Alt kan lade sig gøre til et Business De Luxe 
arrangement, så det matcher perfekt til jeres ønsker og 
behov. 

Vi forkæler jer med vores udsøgte formiddagssnacks som 
smoothies og paleosnacks baseret på årstidernes råvarer. 
En veltilberedt rustik frokost måske med trøfler og svampe. 
Aftenen byder på 5 retters menu båret på gode danske 
traditioner og økologiske kvalitetsråvarer. Efterfulgt af 
intens aftenhygge og nærvær i stuerne eller med et besøg i 
vinkælderen. 



BUSINESS CLASSIC
Et business event eller møde skal være inspirerende, skabe 
innovation og nytænkning. Hvilken mødeform der passer til 
lige præcis jer, kan vi sammen finde frem til. Det meste kan 
lade sig gøre. 

DAGSMØDE KL.  9-17 
KR. 850,00

Mødelokale med AV-udstyr: projektor, whiteboard, 
flipover &  gratis WiFi med 100 Mbit

Let morgenmad 

Kaffe/te, vand m/u brus, frisk frugt & knas under 
hele mødet

Frokost & drikkevarer

Eftermiddagskaffe & te med kage

Vand m/u brus & sodavand

MØDEDØGN KL. 9-9 
KR. 2.450,00

+

Aftenmenu med 3 retter efter køkkenchefens valg

Overnatning inkl. morgenmad

UDVIDET  MØDEDØGN KL. 9-16 
KR. 3.075,00

+

Kaffe/te, vand m/u brus, frisk frugt & knas under hele mødet

Frokost & drikkevarer

Eftermiddagskaffe & te med kage

Vand m/u brus & sodavand



GRILL PÅ TERRASSEN
Ønsker I et utraditionelt samlingspunkt om måltidet, tænder 
vi op i den store grill uanset, om det er sol eller sne. 

SMAGNING AF VIN, ØL, CHAMPAGNE OSV. 
Nyd en luksuriøs smagning af alt fra champagne, cognac, 
rom eller øl. Smagningen kan f.eks. foregå i vores unikke 
vinkælder, hvor stemningen er helt rigtig. 

ÅRETS FIRMAEVENT
Skal dit firma holde fest, så lad os stå for at skabe et 
uforglemmeligt arrangement. Uanset om der skal kræses om 
medarbejderne til årets firmafest, chefens jubilæum, eller som 
en festlig afslutning på et teambuilding event, så vil Stella 
Maris danne de perfekte stilrene, smukke og afslappede 
rammer.

Den gode følelse gennemsyrer det hele og smitter af på dit 
arrangement. Alle muligheder står åbne, både inde og ude. 
Kom sejlende med dine gæster og læg til ved vores egen 
bådebro. Start festen med bobler på den store terrasse, og 
nyd den enestående udsigt over Svendborgsund.

TEAMBUILDING
Stella Maris’ beliggenhed på smukke Sydfyn og på kanten af 
Svendborg Sund gør det til et ideelt sted for nytænkning og 
inspiration gennem firmaevents og teambuilding. Vi tilbyder 
personlig og professionel service, unikke gæsteoplevelser og 
en sikker fornemmelse for detaljerne.

OPLEVELSER DER SAMLER

Vidunderligt naturligt



SEJLTUR MED SEJLBÅD
Skal I have en teambuilding aktivitet, eller har I blot lyst til en 
anderledes oplevelse? Træskonnerten META lægger gerne 
til ved vores private bådebro, hvor I kan gå direkte ombord. 
Vi sørger gerne for forplejning om bord.

HAVDYP FRA VORES EGEN BADEBRO
Tag en frisk dukkert før eller efter jeres møde fra vores private 
bådebro, og nyd udsigten til Tåsinge, mens Ærøfærgen 
glider forbi. Så sørger vi for bløde morgenkåber og styrkende 
ingefærshots til at give varmen igen. 

GORILLA PARK
Gorilla Park Svendborg ligger 15 km fra Stella Maris. Her 
kan I opleve en sjov og udfordrende dag for alle. Der 
tilbydes 2,7 km forhindringsbane, klatrepark, Segway Safari, 
lerdueskydning og meget mere. Aktivitet for de aktive.

SMUK CYKELTUR ELLER AKTIV MOUNTAINBIKE
Stella Maris er omgivet af den smukke Sydfynske natur, som 
bør opleves fra cykel. Lad os stå for alt det praktiske, og tag 
et afbræk fra mødet, hvor I kan komme ud og trampe lidt i 
pedalerne. 

NATURVANDRING 
Den smukke natur omkring Stella Maris kan også opleves 
til fods. Lad os arrangere en guidet naturvandring med 
naturvejleder. Et hit både sommer og vinter.

“Tak for det skønne 1½ kursusdøgn, hvor vi var 
over 30 veltilfredse deltagere i jeres smukke 
rammer. Tak for fantastisk service både dag og 
aften, en udsøgt behandling og delikat mad med 
velvalgte vine. Vi kommer gerne igen!”

  - Dorte, MT Højgaard

YOGA PÅ TERRASSEN 
Start dagen med at genfinde roen med yoga på terrassen. 
Nyd den skønne udsigt over Svendborg Sund, mens I føres 
gennem en yoga session, og mærk hvordan I bliver ladet op 
til dagens aktiviteter.





Lokale Direktør-
stuen

Lounge-
rum I

Lounge-
rum II

Herskabs- 
stuen

U-bord 30 p. 18 p.

Biograf 80 p. 40 p.

Skolebord 50 p. 40 p.

Bord 32 p. 12 p. 12 p. 16 p.

Øer 48 p. 16 p. 16 p. 18 p.

M2 95 30 30 45

 � Max antal gæster 80

 � 34 værelser

 � 2 suiter

 � Restaurant

 � Vinkælder

 � Bar & lounge

 � Stor terrasse med udsigt over Svendborg sund

 � Have & spil

 � Løbe & fitness faciliteter

 � Handicapvenlige faciliteter

 � Plenumrum 3 / grupperum 5

 � Standard AV-udstyr: Projektor, flipover, 
whiteboard & Wi-Fi med 100 Mbit

 � Private dining

 � Parkeringspladser: 55

 � Ladestandere til Tesla & øvrige elbiler

 � Bådebro: Indsejling med 2 m. dybde

FACILITETER



Fotos: Colin Seymour, Trine Brandt Ryhede, Camilla Mortensen, eget arkiv.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Trykt i 2019.

36 VÆRELSER

GOURMET RESTAURANT

LOUNGE & BAR

TERRASSE MED SMUK SUNDUDSIGT

MODERNE BUSINESS FACILITETER

EGEN BÅDEBRO

MØDER, KONFERENCER & BUSINESS EVENTS

FEST & BRYLLUP

ROMANTISKE GETAWAYS

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE
KOGTVEDVÆNGET 3

DK-5700 SVENDBORG
TLF: + 45 62 21 25 25

CVR: 12 85 97 83
RECEPTION@STELLAMARIS.DK

FACEBOOK  |  INSTAGRAM  |  LINKEDIN
WWW.RESTAURANTSTELLAMARIS.DK

WWW.STELLAMARIS.DK


