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Hold møder, kurser 
eller konferencer i de 
smukkeste omgivelser 
– lige midt i Danmark

Lad os stå for alle
detaljerne
Nyd godt af vores mange års erfaring, som 
vi gerne deler med dig.

Med professionel og personlig rådgivning
hjælper vi med alt det praktiske, så du
kan koncentrere dig om det faglige indhold.



Topmoderne faciliteter i 
hyggelige rammer
Hos os har du adgang til alt det, der skal til for at gennemføre et vellykket 
arrangement.

Vi gør en dyd ud af det gode værtskab og huser over 30.000 tilfredse 
gæster årligt.

Op til 300 
personer pr. 

lokale

Fast møde-
koordinator

250 gratis 
p-pladser lige 

ved døren

Tekniker- 
service 24/7

Forplejning i
særklasse

70 velindrettede 
hotelværelser

Vi tager ansvar 
for miljøet

Naturskønne 
omgivelser

22 moderne 
mødelokaler



Vi danner rammen for 
inspiration og læring
Vores lokaler kan indrettes på utallige måder, der passer til dit specifikke 
arrangement. Er du i tvivl om, hvilken bordopstilling der er den mest opti-
male for dit kursus, dit møde eller din konference, så hjælper vi dig gerne 
med sparring.

U-bord Grupper Skolebord Kongres Sildeben Biograf



Opstilling af lokaler
Vores lyse lokaler kan indrettes efter jeres behov.

Forslag til ideel
opstilling af borde

Rummene kan indrettes på 
utallige måder - alt efter dine 
behov

Henning Larsen 1 - 3

Henning Larsen 1+2

Henning Larsen 1+2+3

Exner

Jørn Utzon

U-borde Sildeben Biograf 
- stolerækker

Skolebord Rækker på langs 
- kongres

Grupper 

16            12           16            16          -          25   

28           54          50           80         50         84   

24           36          50           60         36         77    

36           72            100           120             60            200   

-                 120            150              200                   -                320 

34                  84             80                 96                     52                    168 

38                  96             110                168                         90                        184

Martin Nyrop
Vilhelm Lauritzen

Kay Fisker
Hack Kampmann

Oversigtskort
Vi ligger i naturskønne omgivelser - lige op til Hindsgavl Dyrehave.

Stueetage Underetage

Trappe fra 
stueetagen

TV stue

Lounge

Billiard

Værelser Værelser Værelser Værelser Værelser

Terrasse

Reception

Tekniker

Udstilling – Byggecentrum

250 gratis p-pladser

Foyer

Restaurant

Bar & café

Gårdhave

Trappe
til kælderen

IndgangTerrasse

Pejsestue

Elevator

Jørn Utzon
Exner Mogens Lassen

Hack Kampmann
Kay Fisker

C.F. Møller Martin Nyrop

Vilhelm Lauritzen
Kjeld Kjeldsen



Vi er meget glade for HUSET, der altid glimrer ved god 
service og noget godt til ganen. 
                 
- Morten Kold - CEO for Fri Bikeshop kæden

”

Garanti for god 
stemning
Nyd pauserne i vores hyggelige cafe, 
eller tag kaffen med ud i vores smuk-
ke atriumgård. Her kan du lade op med 
lækker te, stempelkaffe, årstidens frugt 
og stor kagebuffet.

Møder med højt til 
loftet

Som noget helt unikt råder vi 
over en 28.000 m2 byggeud-
stilling med brands indenfor 
bolig og byggeri samt en fri-
tidshusudstilling med 15 fuldt 
udstyrede sommerhuse. 

Huse og orangerier tages hel-
lere end gerne i brug, når du 
ønsker at afholde et anderledes 
møde med plads til ekstra for-
dybelse eller til at give ideerne 
frit løb. 



” Jeg er simpelthen bare så glad for HUSET.  Kvaliteten er altid i top.  
Det gælder personalet hele vejen rundt, restauranten og maden 
ved alle måltider. Og vigtigst af alt har personalet overskud og 
tjenstvillighed, der gør det trygt at holde kursus. TAK.
   
- Sophie Lundbæk - Danmarks Naturfredningsforening

Restaurant med udsigt til 
kronhjorte og dådyr 
Nyd lækker mad i særklasse og panoramaudsigt over dyrehaven.
Med stor variation i vores menu er der noget for enhver smag.
De fleste retter tilberedes med lokale råvarer, og vi vælger økologisk, 
når det er muligt. Det synes vi, giver mest mening. 

Vi tager naturligvis højde for allergikere, vegetarer og diabetikere og 
tilbyder altid alternativer ved forespørgsel.



Overnat i 
HUSET
Vores faciliteter er helt ideelle til af-
holdelse af konferencer og møder 
over flere dage. 

Vi har 70 lyse og indbydende værel-
ser med plads til i alt 102 overnat-
tende gæster. 

Alle værelser er udstyrede med komfortable senge, tv, toilet og bad 
samt direkte udgang til grønt område. 



Et arrangement,
der beriger 
Naturen omkring HUSET er fantastisk.
Kombiner dit kursus eller din konfe-
rence med en tur i Hindsgavls skove, 
teambuilding i trætoppene, matchrace 
på Lillebælt eller bridgewalking på den 
gamle Lillebæltsbro.

Lad dine eventideer – klassiske som 
utraditionelle – skabe et mindeværdigt 
arrangement.

” Dejligt at være et sted, hvor alle har ”ja-hatten” på, og hvor alt er 
muligt. Alt var, som det skulle være. Lige fra booking til afholdelse 
af arrangementet.
   
- Pia Westh - Universal Robots A/S

Lad batterierne op i den fantastiske 
natur lige udenfor døren. 

Lån en cykel og tag en tur rundt i 
dyrehaven. Eller medbring de gode 
sko og gå en dejlig tur i Øksenrade-
skoven.

Naturlige
pauser



Lad os sammen 
skabe dit næste 
arrangement
Du er altid velkommen til at tage kontakt til 
os og få et konkret tilbud til dit næste møde, 
kursus eller konference. 

Vores mødebookere sidder også klar med 
gode ideer og input, så du sikres et vellykket 
og gennemført arrangement.



Hindsgavl Allé 2 | 5500 Middelfart
Tlf: +45 70 12 36 00

www.huset-middelfart.dk 
Mail: post@huset-middelfart.dk


