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HALVDAGSMØDER   
Møder, kurser & konferencer på La Oficina 

 
Priserne er i danske kroner, ekskl. moms  

Indeholdt i priser er lokaleleje, nævnte servering samt klargøring og oprydning i lokale. 
Priserne er gældende i alm. åbningstid 08:00-17:00 på hverdage, medmindre andet er 
anført. 

Internet: 100/100Mb fibernet – trådløst i alle lokaler 
AV udstyr: Flipover samt projektor eller fladskærm  

Der tages forbehold for trykfejl. 
 
Lokale. 

Vi råder over 7 dejlige mødelokaler i forskellige størrelser, og placerer vore gæster i lokale 
der passer til deltagerantal og mødeform.  

 
Nedenstående priser er gældende ved min. 4 personer. Ved møder med færre deltagere 

tillægges kr. 300 plus moms i lokaleleje pr. manglende deltager op til 4. 
 

 
Halvdagsmødepakker fra kr. 410,-  

Mødelokale til rådighed fra kl. 08.00 til 13.00 (formiddagspakker) eller kl. 12.00 til 17.00 
(eftermiddagspakker). 

 
 

Formiddags- eller eftermiddagspakke nr. 1 (inkl. tapasbuffet) kr. 495,-  
Pakken indeholder, kaffe, te og isvand under hele mødet med løbende opfyldning, lækker 
tapasbuffet inkl. drikkevarer til frokost samt croissant om morgenen eller et stykke lækker 

kage med frugt om eftermiddagen. 
Tapas serveres som buffet ved over 8 personer og ved færre deltagere som lækre 

tapastallerkener.  
Mulighed for tilvalg af ekstra morgenmad, frugt under hele mødet etc. Se prisliste side 2. 
 

 
Formiddags- eller eftermiddagspakke nr. 2 (inkl. lækker frokostsandwich) kr. 460,- 

Pakken indeholder, kaffe, te og isvand under hele mødet med løbende opfyldning, 
frokostsandwich eller let buffet til frokost samt croissant om morgenen eller et stykke lækker 
kage med frugt om eftermiddagen. 

Mulighed for tilvalg af ekstra morgenmad, frugt under hele mødet, drikkevarer etc. Se 
prisliste side 2. 

 
 
Formiddags- eller eftermiddagspakke nr. 3 (uden frokost) kr. 410,-  

Pakken indeholder, kaffe, te og isvand hele dagen med løbende opfyldning 
Mulighed for tilvalg af morgenmad, kage med frugt, frugt under hele mødet etc. Se prisliste 

side 2. 
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”Slut af pakke” 1. inkl. rodfrugtechips, oliven, øl, vand, vin pr. deltager kr. 65,-  

 
 

”Slut af pakke” 2. med sandwich i stedet for rodfrugtschips kr. 100,-  
 
 

Som supplement til dagspakkerne tilbyder vi følgende: 
Priserne er i danske kroner, ekskl. moms  

 
Udvidet morgenmad*    Pr. person/dag      kr. 55,-  
Frisk frugt hele mødet Pr. person/dag      kr. 25,- 

Nøddemix hele mødet Pr. person/dag      kr. 32,- 
Ekstra sodavand  Pr. flaske              kr. 20,-  

Øl: Thy pilsner Pr. flaske              kr. 24,-  
Øl: Ale#16 Pr. flaske              kr. 28,-  
Vin  Pr. flaske              kr. 130,- 

Cava Pr. flaske              kr. 160,- 
Chips/oliven  Pr. person             kr. 20,-  

 
*Med friskbagt brød, croissant, pålæg, ost, et udvalg af syltetøj og juice samt frisk frugt 

dagen igennem. 
 
Alle priser er ekskl. moms og gældende ved arrangementer med min. 4 deltagere. 

Ved møder med færre deltagere tillægges kr. 300 i lokaleleje pr. manglende 
deltager op til 4.  

 
 
Kopi, print & scan priser, ekskl. moms 

Kopi sort/ hvid, A4, pr. stk. kr.  1,25,- 
Kopi farve, A4, pr. stk. kr.  2,50,- 

Scan og send til e-mail pr. dokument/ e-mailadresse   kr.  8,00,- 
 
 

Betaling – afbestilling etc. 
Betaling 8 dage netto. Faktura sendes umiddelbart efter mødeafholdelse. 

Evt. afbestilling – ændring etc. Se vore generelle afbestillingsbetingelser via dette link: Priser 
& betingelser 
 

Alle priser er ekskl. moms 
 

http://www.laoficina.dk/moede-og-kursuslokaler/alle-priser-og-betingelser/
http://www.laoficina.dk/moede-og-kursuslokaler/alle-priser-og-betingelser/

