Derfor Saltoftehus:

Det siger vores gæster

• 100 Mbit topsikret, trådløst fibernetværk overalt.

“Jeg nyder altid at komme på Saltoftehus. Den varme velkomst
og de hyggelige rammer er meget værd. Samtidig er lokaler og
den lækre forplejning på højt niveau.”

• Moderne teknik i alle konferencelokaler.

Novo Nordisk A/S

• Personlig international konferenceerfaring danner grundlag for
vejledning, service og udførelse.
• Forplejning og service med omtanke for detaljer, personlighed
og kvalitet.
• Miljøcertificeret til The Green Key af HORESTA, for bl.a.
CO2-neutral opvarmning af hele ejendommen med Faust
halmfyr, energibesparende el-installationer, svanemærket sæbe
samt miljøcertificerede samarbejdspartnere.
• 20 værelser udstyret med bad, TV, dansk producerede møbler,
highspeed trådløst internet mv.

“Tusen tak for et uforglemmelig opphold med service og
vennlighet som står i stil med de flotte omgivelser og de dyktig
renoverte bygninger. Vi kommer svært gjerne igen.”
StatoilHydro, Norge

“Thank you for hosting us during an incredible week….I feel
like I´ve been pampered all week – I can´t begin to describe how
special our time here has been ...”
Novozymes, USA

• Historiske rammer og rig natur indrammer hele
konferencetilbuddet.
• Vores private skov er det største konferencerum på 30 hektar,
med yderligere 370 hektar jord omkring. Vi yder samme høje
service niveau i skoven, som i de øvrige konferencelokaler.

Saltoftehus
Saltoftevej 7
DK-4470 Svebølle

tel +45 5959 5993
mail info@saltoftehus.dk
web www.saltoftehus.dk

Faciliteter og forplejning
Saltoftehus rummer to større konferencelokaler, Frugtlageret med
kapacitet til op til 80 personer, og Hestestalden med kapacitet
til op til 40 personer. Begge lokaler er fleksibelt indrettede med
loftsmonterede projektorer, lærred og mobile højttalere.
Herudover er der loungen i Frugtlageret, med de store sofaer
og udstyr til at afholde videokonferencer via Saltoftehus’ 100
Mbit fibernetværk, samt den hyggelige stue med loft til kip og
grupperum i Saltoftehus.

Saltoftehus – hvor historie, natur og fremtid
forenes under de røde tage.
Der er så dejligt ude på landet… Fred, idyl og bindingsværkshuse
– og et helt moderne konferencecenter.
Blot en times kørsel fra København ligger Saltoftehus
omgivet af 400 hektar fungerende landbrug og den skønneste
vestsjællandske natur. De historiske bygninger – Hestestalden,
Elevfløjen og Frugtlageret – fremstår udvendig som dengang de
husede trækdyrene til ploven, landbrugseleverne og tonsvis af
kirsebær til Cherry Heering, men er i dag omdannet til moderne
konferencefaciliteter og værelser med hurtig internetforbindelse til
den store verden.

De dygtige kokke sørger for god forplejning til alle arrangementer
på centeret. Med sans for historie og lokal forankring byder
Saltoftehus på det ærlige, nordiske køkken, hvor man følger
årstiderne, har øje for detaljen og gerne giver anretningen et
personligt anstrøg. Særlige temaer kan indarbejdes i menuen.

Skoven
Skovens dybe, stille ro begynder lige uden for dørene på
Saltoftehus i de 30 hektar privat skov. Den er centerets største
konferencelokale med ubegrænset kapacitet, højt til loftet og vægtil-væg natur i evig forandring med årstiderne og vejret. Skoven
rummer mulighed for alt fra en inspirerende vandretur i pausen
til alle former for teambuilding; både naturvidensrelaterede
opgaver og mere fysisk udfordrende arrangementer. Saltoftehus
samarbejder med en række professionelle konsulentbureauer, som
kan tilrettelægge teambuildingforløb, der er målrettet den enkelte
kundes ønsker og behov.
Hvad forplejningen angår, er det som elverkongens grønne sal,
hvor fakler og sølvkandelabre lyser op under træernes kroner, mens
kokken serverer det bedste Saltoftehus formår.

