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Hotel Dagmar
Velkommen til Danmarks ældste hotel i Nordens ældste by Ribe.
Her kan I holde møder og kurser i historiske omgivelser.

KURSUSFACILITETER
Vi byder på et historisk og charmerende alternativ til hvide
konferencelokaler og standardkoncepter med primært mindre mødelokaler, som oser af atmosfære og nostalgi.
VÆRELSER
Hotel Dagmars værelser er unikke og charmerende indrettede med dertilhørende skæve gulve og en atmosfære fyldt
af nostalgi. Alle værelser har eget bad/toilet og TV. Der er
gratis wi-fi på hele hotellet.

RESTAURANT
Hotel Dagmar byder på en bred vifte af kulinariske oplevelser, der kan tilfredsstille selv den mest kræsne gane. Vi
foretrækker at servere ved bordene, både til frokost og til
aften, medmindre I selv vælger buffet.
ØVRIGE FACILITETER
Med hotellets beliggenhed midt på domkirkepladsen er
der gode muligheder for historiske oplevelser: oplev Ribes
vikingehistorie, få en ’fortællertime’ med en Ribeguide eller
tag på udflugt til Nationalpark Vadehavet.

FORKLARING OG
FORSLAG TIL
BORDOPSTILLINGER

FORSLAG TIL MØDEPAKKER
Kontakt hotellet for priser eller se på hjemmesiden.

Forklaringerne er kun vejledende og
er en anvisning til din bestilling.

Biografopstilling

Blokbord kursus

Kongresborde

Skoleborde

DAGSMØDE
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· Isvand & frugt i lokalet

KURSUSDØGN
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Frokostbuffet
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse

Gruppeborde

DAG 2
· Morgenbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

U-bord kursus

1½-DØGN KURSUS
· Kaffe/te m/
rundstykke, smør
og marmelade
· Kaffe/te med kage
· 2 retters middag/
buffet
· Overnatning i
enkeltværelse
DAG 2
· Morgenbuffet
· Kaffe/te med kage
· Frokostbuffet
· Isvand & frugt begge
dage i lokalet

LOKALEOVERSIGT
Standard AV-udstyr til rådighed.
Biograf
opstilling

Kongresborde

Skoleborde

Ét bord

U-bord

8. pers.

Københavnerstuen

20

12

16

16-20

12-20

32

Blå Stue

20

12

16

16-20

12-20

32

Røde Stue

50

32

26

26

40

Dagmarsalen

80

48

30-36

70

48

Dagmarsalen/Røde st.

100

Lokale

IS
GRAT
W I-F I

64

80

11

Hotel Juelsminde
Strand

Nørherredhus

Torvet 1 · 6760 Ribe · T: 75 42 00 33
dagmar@hoteldagmar.dk · www.hoteldagmar.dk

