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Comwell er en konference-hotelkæde med vidt 
forskellige hoteller med hver deres særpræg, 
stemning og atmosfære. En ting har alle hotel-
lerne dog til fælles – nemlig vores mange års 
erfaring, værtskab, service og ikke mindst pro-
fessionelle personale, der brænder for at få dit 
arrangement til at gå op i en højere enhed. 

Vi kan i dag tilbyde moderne konferencefacilite-
ter og markedets nyeste AV-udstyr på 17 konfe-
ren   ce hoteller og 1 konferencecenter. Har du brug 
for hjælp til det tekniske, står vores dygtige 
IT-teknikere altid til rådighed. Desuden sørger 
vores erfarne kokke for velsmagende måltider til-
beredt af årstidens bedste råvarer og med sund-
hed for øje. 

Tiderne skifter og Comwell skifter med. Kravene 
til møder og konferencer har ændret sig og i dag 

efterspørger vores gæster det aktive, det sjove, 
det unikke og det anderledes. Derfor arbejder 
vi konstant på at fremme innovationen og dyrke 
forskelligheden. Vi vil sætte kundernes ønsker 
i højsædet og differentiere os i forhold til andre 
hoteller og er stolte over at være nået så langt, 
at vi i dag kan præsentere 17 konferencehoteller 
og 1 konferencecenter med hver deres styrke. 

Uanset om du er til konferencer i eksklusive om-
givelser eller til møder med sportsaktiviteter, del-
tagerinvolvering, spa- og velvære, gourmetmad, 
storbyoplevelser, en central placering eller om du 
ønsker din egen private etage med mødelokale, 
lounge og værelser, kan vi imødekomme dine be-
hov – og lidt til.

Velkommen til Comwells verden af muligheder.

MØDER OG 
KONFERENCER med 

lidt mere
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Comwell og CoastZone – en af Danmarks stør-
ste udbydere af teamudvikling - har indgået et 
samarbejde, og tilbyder sammen konceptet 
Motiverende Møder. 

Konceptets formål er at maksimere udbyttet 
af dit møde via motivation, deltagerinvolvering 
og oplevelser. For når et budskab ses, høres, 
mærkes og prøves, bliver det til en erfaring, 
der huskes. 

Motiverende Møder foregår som en naturlig 
del af dit møde hos Comwell. Med udgangs-
punkt i jeres mødeprogram finder vi sammen 
de aktiviteter, som kan referere til dit mødefor-
mål. Aktiviteterne kan variere fra korte involve-
rende mødeboosts, samarbejds- og kommuni-

kationsøvelser, energigivende fysisk aktivitet, 
mentaltræning med mindfulness, praksis og 
teori i form af foredragsholdere til fuldt facili-
terede mødeforløb.  

Mulighederne er mange, men vigtigst er, at 
aktiviteterne udvælges og tilpasses sammen 
med dig, så de er med til at forankre dit mødes 
faglige budskab og give dig og dine deltagere 
en oplevelse af et målbart større og vedva-
rende mødeudbytte. Uanset alder og fysisk 
formåen kan alle deltage og aktiviteterne kan 
foregå både indendørs og udendørs.

For yderligere information kan du ringe til 
CoastZone på  tel 70 274 274.

MOTIVERENDE 
MØDER motivation, aktiv 

læring & oplevelser
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Comwells køkkenchefer har i tæt 
samarbejde med cand. scient i human 
ernæring Louise Meng udviklet et 
kost-koncept, der har fokus på sund-
hed og ernæring. Vi kalder konceptet 
Comwell Care.

Med Comwell Care får de af vores 
gæster, der ønsker at spise sundt, 
mulighed for at vælge særlige 
Comwell Care alternativer på mor-
gen- og frokostbuffeten.

Konceptet bag Comwell Care retter-
ne tager udgangspunkt i de 8 kost-

råd, som Sundhedsstyrelsen anbe-
faler. Retterne er mærket med et lille 
Comwell Care-skilt, så de er lette at 
finde på buffeten. 

Filosofien 
Sund mad handler for os om gode, 
ærlige råvarer, om tilberedningsme-
toder og allervigtigst – om den gode 
smag. Det tillader vores kokkeære os 
ikke at gå på kompromis med. Vi har 
fokus på det ærlige smagsindtryk. 
Det betyder, at vi får maden til at 
smage af det, du forventer – og lige 
lidt mere til.

COMWELL
CARE mad med omtanke
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Sjælland
COMWELL ROSKILDE

COMWELL SORØ

COMWELL KORSØR

COMWELL KØGE STRAND

COMWELL CAMPUS KLARSKOVGAARD

COMWELL BORUPGAARD

COMWELL CONFERENCE
CENTER COPENHAGEN

COMWELL HOLTE
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COMWELL
CONFERENCE CENTER 
COPENHAGEN funktionalitet, design 

& flexibilitet
Comwell Conference Center Copenhagen ligger cen-
tralt i Ørestaden i København tæt på metrostation og 
Københavns Lufthavn – hvor vi har gratis shuttle ser-
vice til og fra. Desuden har vi over 3000 tilhørende 
parkeringspladser. 

Comwell Conference Center Copenhagen er Dan-
marks største og mest unikke konferencecenter, med 
48 fleksible og velindrettede mødelokaler og audito-
rier med plads helt op til 930 personer. Alle faciliteter 
er udstyret med moderne IT- og AV-udstyr til et suc-
cesfuldt møde, udstilling, event eller konference.   

Vores flotte kongresfoyer har en fremtrædende plan- 
tevæg med flere end 2.550 planter og masser af 
dagslys. Den har egen indgang og kan med sine  

mange fleksible kvadratmeter skabe rammen om alle 
typer af events. Foyeren er storslået og kan huse 600 
stående eller 400 siddende gæster.

Vi tilbyder velsmagende oplevelser i flotte rammer i 
Restaurant The Treehouse, som kan huse op til 235 
gæster til frokost, middag eller fest. The Terrace er 
vores åbne fleksible balkon til stående receptioner, 
workshops og andre typer af events med plads op 
til 200 personer. Her er med designmøbler skabt et 
moderne og funktionelt miljø til de lidt mindre events.

I forbindelse med afholdelse af møder og konferencer 
på Comwell Conference Center Copenhagen er det 
muligt at overnatte på AC Hotel Bella Sky Copenhagen 
som har 812 værelser.

Antal værelser 812
Antal plenumlokaler 27
Antal grupperum 24

Facts

Comwell Conference Center Copenhagen
Center Boulevard 5, 2300 København S
Tel. (+45) 70 274 274  
faellesbooking@comwell.dk

Gratis trådløst internet
Moderne og funktionel indretning
Elegant kongresfoyer
3000 parkeringspladser
Tæt på Metrostation Bella Center

Faciliteter
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COMWELL 
BORUPGAARD

Antal værelser 149
Antal plenumlokaler 10
Antal grupperum 16

Facts

Comwell Borupgaard
Nørrevej 80, DK-3070 Snekkersten
Tel (+45) 4838 0333 - comwellborupgaard.dk

smag, spa 
         & harmoni

Comwell Borupgaard ligger i Snekkersten ved 
Helsingør i det naturskønne Nordsjælland. Ho-
tellets moderne herregårdsomgivelser emmer af 
ro og harmoni og har de perfekte rammer til mø-
der, konferencer, kurser, udstillinger og fester. På 
Comwell Borupgaard kan du være sikker på, at 
dit arrangement er i trygge og erfarne hænder. 
Vores engagerede medarbejdere brænder nem-
lig alle for,  at give dig og dine deltagere en helt 
særlig oplevelse. Og det er uanset om det drejer 
sig om mindre møder eller store konferencer.

Comwell Borupgaard tilbyder også en af landets 
bedste spaafdelinger. Her har du - efter en lang 
mødedag - rig mulighed for at slappe af i vores 
AquaSpa område, med dampbad, relax sauna, 
pool og udendørs hottub.     

Maden er en vigtig del af en vellykket møde- eller 
konferencedag. Den skal både smage godt, se 
indbydende ud, og give energi til en lang møde-
dag med et koncentreret program. 

På Comwell Borupgaard betyder det, at vi ar-
bejder med den gode smag og sæsonens gode 
råvarer er i centrum. Vi kalder det ”Smagen af 
Borupgaard”, og det er din garanti for en særlig 
oplevelse på den kulinariske front. Vi tilbyder de 
sunde tilvalg, baseret på Comwells kostkoncept, 
Comwell Care, der har fokus på sundhed og er-
næring. 

Comwell Borupgaard vandt i 2014 de to flotte 
Kursuslex priser - bedste mad og bedste service.

Spa/pool m.m.
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL 
HOLTE

Antal værelser 88
Antal plenumlokaler 8
Antal grupperum 16

Facts

Comwell Holte
Kongevejen 495A, 2840 Holte
Tel. (+45) 4547 7400 - comwellholte.dk

gourmet og natur, 
tæt på København

Comwell Holte ligger naturskønt i Nordsjælland ved 
Rude Skov og Vaserne med kun 15. min. kørsel til 
Københavns Centrum. Comwell Holte er et spæn-
dende hus i forskudte planer, der bygningsmæssigt 
er integreret i det smukke fredede kuperede terræn 
Vaserne, der omgiver hotellet. 

Når du træder ind i hotellet vil du fornemme den 
imødekommende atmosfære og du og dine møde-
deltagere vil med det samme føle jer velkomne og 
godt tilrette. 

Hotellet tilbyder møde- og konferencelokaler med 
plads op til 120 personer, hyggelig pejsebar, re-
staurant, en loungebar, som kan anvendes til pri-
vate fester, samt en skøn terrasse, der tages i brug 
af kokkene, så ofte som vejret tillader det. 

Alle vores mødefaciliteter er naturligvis udstyret 
med det nyeste IT- og AV-udstyr.

Comwell Holtes prisvindende køkkenchef er en 
ildsjæl, der - sammen med sit dedikerede køkken-
team - serverer lækker mad for alle vores gæster. 
Vores ambitioner er høje – vi vil lave Danmarks 
bedste frokostbuffet! På Comwell Holte er det ikke 
usædvanligt, at du ser kokkene færdigtilberede 
mad i restauranten eller at maden bliver serveret og 
præsenteret af kokkene – de kan simpelthen ikke 
lade være.  

De mange smukke grønne områder omkring hotel- 
let gør Comwell Holte perfekt til både teambuilding 
og teamudviklende aktiviteter som Motiverende 
Møder, der kan underbygge dit mødeformål. 

Gratis trådløst internet
Gratis parkering 
Skøn terrasse 
Pejsebar og privat loungebar

Faciliteter



17



18



19

COMWELL CAMPUS 
KLARSKOVGAARD

Comwell Campus Klarskovgaard ligger midt i den 
skønneste uspolerede natur. Vi tilbyder naturligvis 
moderne mødelokaler med det nyeste udstyr, men 
derudover tilbyder vi nogle helt nye muligheder, som 
giver dine deltagere en unik oplevelse. 

Vi har fået nye unikke faciliteter overalt og har indgå-
et et samarbejde med CoastZone, som er leverandør 
af teamudvikling og aktiv læring. Vi har faste instruk-
tører tilknyttet på Comwell Campus, og kan derfor 
præsentere aktiviteter, som både udfordrer deltager-
nes fysik, logik og samarbejdsevner.

De udendørs mødefaciliteter består bl.a. af 5 unikke 
møderum, et udendørs amfiteater, 2 tipi’er og flere 
bålpladser. I det udendørs køkken tilbereder kokken 

gode smagsoplevelser, som kan serveres hvor som 
helst. Mødemiljøerne giver samtidig mødedeltagerne 
en uforstyrret, hyggelig og alsidig arbejdsoase med 
masser af plads til fleksibilitet.

I det nyindrettede loungeområde bliver der grinet og 
hygget, når gæsterne mødes over et glas vin eller en 
kop kaffe til en drøftelse af dagens begivenheder. Ho-
tellet tilbyder derudover fitness, bar og en vinkælder 
med kvalitetsvine, der absolut er værd at smage på. 

Maden på Comwell Campus er kreeret, så du får mak-
simal energi til at udføre en optimal præstation under 
dit ophold hos os. De rigtige råvarer bruges i de rig-
tige mængder, og serveringstidspunktet er nøje af-
stemt, så det giver hjernen styrke og holder dig klar! 

Antal værelser 105
Antal plenumlokaler 9
Antal grupperum 24
Auditorium 190

Facts

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 39, DK-4220 Korsør 
Tel (+45) 7216 2000 - comwellcampus.dk

puls, 
samarbejde & adrenalin

Gratis parkering
Gratis trådløst internet
Aktivt lærings miljø
Daglige holdaktiviteter og træning

Faciliteter
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centralt, fleksibelt
& hyggeligt

COMWELL 
KORSØR

Comwell Korsør ligger centralt midt i landet i det 
vestlige Sjælland og tæt på Storebælt. Her kan du 
tage til møde eller konference med kollegerne, og 
efter en lang dag fyldt med aktiviteter slappe af i 
spaafdelingen og nyde en dejlig middag i restau-
ranten.

Comwell Korsør har optimale faciliteter til kurser, 
konferencer, teambuilding, receptioner og fester. 
Overnattende gæster indkvarteres i 134 moder-
ne, velindrettede værelser, som er udstyret med 
stor dobbeltseng, bad og toilet samt udgang til 
egen terrasse eller fransk altan.

Lobbyen på hotellet indbyder til hygge fra første 
øjekast. De smukke oliventræer og behagelige  
loungemøbler skaber en hyggelig stemning. 

I lobbyen har vi vores vinomat, som gør det muligt 
at nyde et glas vin fra et stort vinudvalg i forskel-
lige prisklasser. Den er også oplagt at bruge i for-
bindelse med vinsmagningsevent, hvor vores vin- 
kyper tager jer med på en interessant rejse gen-
nem vinens univers.

Uden for hotellet indbyder de smukke naturom-
givelser til hyggelige gå- eller løbeture og andre 
udendørs aktiviteter. Hvis dine mødedeltagere 
skal forkæles med lidt ekstra, kan I spise på vores 
store terrasse, hvor vi griller når vejret er til det. 

I kan også vælge at booke tid til en lækker well-
nessbehandling i vores nye AquaSpa, hvor de pro-
fessionelle behandlere står klar til at forkæle jer.

Antal værelser 134
Antal plenumlokaler 15
Antal grupperum 18

Facts

Comwell Korsør
Ørnumvej 6, DK-4220 Korsør
Tel (+45) 5835 0110 - comwellkorsor.dk

Spa/pool m.m.
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL 
KØGE STRAND

Comwell Køge Strands beliggenhed på 
stranden lige ud til Køge Bugt er helt 
unik, og det nyistandsatte hotel emmer 
af atmosfære med indbydende indret-
ning i moderne strandhotel-stil. 

Comwell Køge Strand ligger tæt på 
Køge centrum og tilbyder møde- og kon-
ferencefaciliteter, 128 værelser, heraf 
mange med udsigt over bugten, ambi-
tiøs restaurant, havestue, pejsestue, 
lounge og bar med panoramaudsigt.

Hotellet tilbyder gratis parkering og er 
let at komme til, fra sammenfletningen 
af motorvejene fra Storebæltsbroen og 
fra Rødby. Det er også muligt at tage 
S-toget til Køge. 

Vi tilbyder lyse og fleksible lokaler til 
både store arrangementer med op til 
450 deltagere og mindre møder, der 
blot kræver et mindre mødelokale. Fra 
de fleste lokaler er der udsigt over van-
det og alle lokaler har trådløst internet 
og IT- og AV-udstyr.

Stranden ligger lige udenfor døren og 
indbyder til walk’n’talk, et aktivt indslag 
i løbet af mødedagen eller en rask gå-
tur, når dagens program er ovre. Det er 
også muligt at nyde udsigten fra hotel-
lets store terrasse, hvor du kan nyde 
en kop friskbrygget kaffe eller en kold 
forfriskning. 

Antal værelser 128
Antal plenumlokaler 13
Antal grupperum 15

Facts

Comwell Køge Strand 
Strandvejen 111, DK-4600 Køge
Tel (+45) 5665 3690 - comwellkoegestrand.dk

strand, atmosfære 
& harmoni

Gratis trådløst internet
Gratis parkering
Fitness
Stor terrasse med havudsigt

Faciliteter
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COMWELL 
ROSKILDE

Antal værelser 159
Antal plenumlokaler 10
Antal grupperum 18
Auditorium 200

Facts

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev, DK-4000 Roskilde 
Tel (+45) 4632 3131 - comwellroskilde.dk

nordisk stemning
& små oaser

Comwell Roskilde ligger ved Roskilde Fjord med 
smuk udsigt over vandet og i kort afstand til 
Roskilde by.  Der er rig mulighed for at nyde den 
friske luft eller det vide udsyn, uanset om du og 
dine deltagere begiver jer ud i det grønne eller 
nyder udsigten fra et af hotellets mange pavil-
loner, atriumgårde, terrasser eller hyggekroge. 

Hotellet danner den perfekte ramme til alt lige 
fra forretningsmødet til firmafesten. Vores dyg-
tige og professionelle personale står klar til at 
gøre jeres arrangement til noget helt særligt. 

Maden på Comwell Roskilde er et kapitel for 
sig. Vores køkkenchef Rasmus Rasmussen har 
tidligere vundet titlen som ”Verdens bedste kon-
ferencekok” og sørger hver dag for at servere 
lækker og inspirerende mad til alle vores gæ-
ster. Om eftermiddagen eller aftenen kan I nyde 
en drink i vores hyggelige barområde med pejs. 

Vi har plads op til 285 personer i vores store 
auditorium i amfi set-up med perfekt akustik. 
Har du brug for at holde udstillinger, er vores 
store foyer oplagt til dette.

Fitness
Hyggelig bar med udsigt til fjord
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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Comwell Sorø
Abildvej 100, DK-4180 Sorø 
Tel (+45) 5783 5600 - comwellsoroe.dk

COMWELL 
SORØ

Kærlighed til mad. Passion for råvarer. Og 
et bankende hjerte for gæstfrihed. Det er 
essensen af Comwell Sorø, som har gen-
nemgået en total indvendig forvandling fra 
kro til et moderne konferencehotel med fuld 
gennemsigtighed. 

Hotellets nøgleord er åbenhed, synlig-
hed og god smag hele dagen, og det nye 
Comwell Sorø byder på rigeligt af det hele 
- både på og uden for tallerkenen. 

Her kan du trygt lægge dit arrangement i 
vores hænder og vi garanterer for kvalite-
ten. Hvad vi ikke kan garantere er, at vi ikke 
vil overraske dig i løbet af dagen. Vi lever og 
ånder nemlig for de små enkeltheder, som 
kan stimulere øjet og appetitten og samti-

dig give anledning til en god dialog møde-
deltagerne imellem.

Comwell Sorø ligger midt i Sjællands smuk-
keste natur med skøn udsigt til skove og 
søer. Her finder du unikke møde- og konfe-
rencefaciliteter i specialdesignede lokaler, 
som alle er udstyret med topmoderne IT- og 
AV-udstyr. 

Samtidig finder du nærvær, stemning og 
professionelle medarbejdere, som brænder 
for at gøre dit ophold til en særlig oplevelse.

I 2014 vandt Comwell Sorø prisen som  
Danmarks bedste konferencekok og fik  
samtidig en flot 3. plads ved den interna- 
tionale Cobber Skills konkurrence.

Antal værelser 93
Antal plenumlokaler 5
Antal grupperum 9

Facts

kærlighed til mad, 
nærvær & transparens

Pool
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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fyn

COMWELL MIDDELFART

COMWELL KONGEBROGAARDEN
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COMWELL 
MIDDELFART

Antal værelser 124
Antal plenumlokaler 13
Antal grupperum 9

Facts

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, DK-5500 Middelfart 
Tel (+45) 6341 8100 - comwellmiddelfart.dk

centralt, 
nærværende & fleksibelt

Lige midt i landet ligger Comwell Middelfart. 
Med den centrale placering og den nemme 
adgang til motorvej er Comwell Middelfart det 
oplagte valg, når mødedeltagerne kommer fra 
hele landet og når tilgængelighed prioriteres.

Comwell Middelfart er et specialiseret møde- 
og konferencehotel, hvor du vil opleve en varme 
og et nærvær, der får dig og dine mødedelta-
gere til at føle jer velkomne. Vi er engagerede 
og dedikerede i vores arbejde og hjælper gerne 
med at planlægge dit arrangement efter dine 
specifikke behov. Lykkes du, lykkes vi! 

Nærværet og den varme atmosfære møder du 
ikke kun hos vores medarbejdere, men også 

i hele huset, som rummer møde- og konferen-
cefaciliteter - med plads op til 400 personer - 
samt bar og flere restauranter.  Vores faciliteter 
er velegnet til små og store møder, konferencer, 
kongresser, kurser, udstillinger og fester. I vores 
hyggelige konferencelobby, receptionslounge 
eller bar kan du og dine mødedeltagere hygge 
jer og vende faglige emner i uformelle omgivel-
ser. Lobbyen og loungen er ikke kun naturlige 
samlingssteder i mødepauserne, men kan også 
anvendes til udstillinger og receptioner. 

Vi råder desuden over grønne områder, der er 
oplagte til udendørs teambuilding og teamud-
viklende aktiviteter som Motiverende Møder, 
der kan understøtte dit mødeformål. 

Pool og sauna
Gratis trådløst internet
Gratis parkering
Bar, lobby- og receptionslounge 

Faciliteter
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COMWELL 
KONGEBROGAARDEN

Antal værelser 62
Antal plenumlokaler 8
Antal grupperum 3

Facts

Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63, DK-5500 Middelfart 
Tel (+45) 6341 6341 - comwellkongebrogaarden.dk

gastronomi, nærvær 
         & æstetik

Ved stranden mod Lillebælt syd for Middelfart lig-
ger Comwell Kongebrogaarden. Hotellet er et ud-
søgt møde- og konferencested med skøn udsigt til 
begge broer, en lille havn og er omgivet af bøgeskov 
og dyrehave. Det er et luksushotel, med alt hvad 
dertil hører, med en intim og afslappende stemning.

Afslapning og forkælelse er nøgleordene for et op-
hold på Kongebrogaarden, hvis indretning er præ-
get af kunst og dansk design, når det er bedst. 

Alle værelser har balkon eller terrasse med udsigt 
over enten havnen, skoven eller den hyggelige atri-

umgård. Efter en lang mødedag kan du nyde en 
dejlig middag i den fantastiske gourmetrestaurant, 
hvor du kan nyde udsigten og solnedgangen over 
broerne. 

Hos os er det afgørende, at den mad der serveres, 
er af den højeste kvalitet. Vi bestræber os altid på, 
at finde de bedste råvarer og benytter lokale leve-
randører. Brød og kager bager vi selv, vi har nemlig 
vores egen konditor. Efter en god middag, kan du 
slutte dagen af med en drink i baren foran pejsen.

Pool og Fitness
Bar og a la carte restaurant 
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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Jylland

COMWELL AARHUS

COMWELL HVIDE HUS AALBORG

COMWELL   SPORT REBILD BAKKER

COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

COMWELL KOLDING

COMWELL SØNDERBORG
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Comwell Kellers Park er et unikt konfe- 
rencehotel smukt beliggende ved Vejle 
Fjord. Det er for dig, som ønsker eksklusi-
vitet og unikke omgivelser. De smukke pa-
læbygninger og spatilbygninger, danner en 
enestående ramme for kvalitetsoplevelser. 

AquaSpaen har udsigt mod Vejle Fjord og 
inkluderer poolområde med dampbad, sau-
na, udendørs hottub m.m.

Comwell Kellers Park har skabt Top Floor 
- et kombineret lounge- og mødelokale 

skabt til bestyrelsesmøder, ledergruppe- 
møder, mindre workshops, produktpræ-
sentationer eller måske et helt privat møde 
med frokost. 

Comwell Kellers Park tilbyder de perfekte 
rammer til arrangementer, der kræver helt 
særlige omgivelser.

I restauranten er der en hyggelig og varm 
atmosfære. Udover de faste menuer kan 
vi byde på spændende specialiteter, som 
vi udvikler i takt med de skiftende årstider. 

Antal værelser 109
Antal plenumlokaler 11
Antal grupperum 8

Facts

Comwell Hotel Kellers Park Vejle
H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning DK-7080 Børkop
Tel (+45) 7641 1717 - comwellkellerspark.dk

Spa/pool
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter

COMWELL 
KELLERS PARK 
VEJLE eksklusiv atmosfære & 

smukke omgivelser
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COMWELL 
KOLDING

Antal værelser 180
Antal plenumlokaler 17
Antal grupperum 16
Teater/kongressal  1064

Facts

Comwell Kolding
Skovbrynet 1, DK-6000 Kolding 
Tel (+45) 7634 1100 - comwellkolding.dk

uanede muligheder 
og årelang ekspertise 

Comwell Kolding ligger centralt placeret i landet 
med kort afstand til Kolding centrum og bane-
gård. Hotellet med udsigt over by og fjord er et 
specialiseret konferencehotel, der tilbyder en 
unik vifte af fleksible faciliteter, som du ikke fin-
der mange steder i Danmark. 

Vi tilbyder blandt andet teater/kongressal, kon-
ferencelokaler, mindre mødelokaler og gruppe-
rum samt foyer og lobbyområde. Alle faciliteter 
er optimalt placeret i forhold til hinanden, hvilket 
betyder, at du finder de perfekte rammer uanset 
om du skal afholde store eller små møder, konfe-
rencer, kongresser, kurser, udstillinger, messer 
eller fester. 

På hotellet findes der flere små hyggelige pau-
se-, bar- og loungeområder, hvor du og dine del- 

tagere – i uformelle omgivelser - kan hygge jer, 
vende fagligt indhold eller blot få et pusterum og 
samle energi.  

Lige fra første færd på Comwell Kolding vil du 
opleve en varme og gæstfrihed samt et persona-
le, der brænder for det, de laver. Som arrangør 
vil du og dine deltagere derfor føle jer velkomne 
og   hjemme. 

Dine mødeaktiviteter er i trygge og professionel-
le hænder hos os og vi garanterer for kvaliteten. 
Hotellet har siden sin opførelse aldrig været brugt 
til andet end konferencehotel og vores mange års 
erfaring og ekspertise deler vi gerne med dig. 

Vi hjælper med glæde med at skræddersy dit 
arrangement efter dine unikke behov og ønsker.

Pool og sauna
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL SPORT 
REBILD BAKKER

Comwell Sport Rebild Bakker ligger midt i den smuk-
keste nationalpark i Himmerland lige syd for Limfjor-
den. Med den enestående natur lige uden for vindu-
erne kan Comwell Sport tilføje dit mødearrangement 
noget helt særligt. Vi byder på optimale faciliteter til 
alt fra kurser, konferencer, teambuilding, kick-offs, 
firmafester og andre store events til private week-
end- og ferieophold, hvor sporten er i centrum. 

Vi har 151 dobbeltværelser med egen altan eller 
terrasse. Hotellet ligger tæt ved Rold Skov, men 
selv om du er midt i naturen er du kun 20 min. fra 
Aalborg, hvilket gør det nemt for dig og dine møde-
deltagere at komme hertil.

Sports breaks er, som navnet indikerer, en aktiv pau-
se med sport og aktivitet. Udover at være et sundt og 
anderledes afbræk fra mødedagen, giver det samti-
dig deltagerne en fælles platform at mødes på rent 
menneskeligt, som de kan tage med sig videre ind til 
møderne. Vores sports breaks spænder fra vandre-, 
løbe- og MTB-ture over holdtræninger på multibanen 
til en minitriathlon. Så pak træningstøjet, og oplev 
suset og glæden på Comwell Sport. Vores dygtige 
og professionelle instruktører er med dig hele vejen.

Comwell Sport Rebild Bakker vandt i 2014 prisen 
Årets Venue fra MPI (Meeting Professionals Interna-
tional).

Antal værelser 151
Antal plenumlokaler 11
Antal grupperum 11
Auditorium 580

Facts

Comwell Sport Rebild Bakker
Rebildvej 36, DK-9520 Skørping
Tel (+45) 9839 1222 - comwellsport.dk

aktivitet, sundhed 
& fællesskab

Gratis trådløst internet
Fitness og pool 
Daglig holdtræning
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL 
SØNDERBORG

Antal værelser 95
Antal plenumlokaler 6
Antal grupperum 4
Auditorium/teatersal  498

Facts

Comwell Sønderborg
Strandvej 1, DK-6400 Sønderborg 
Tel (+45) 7442 1900 - comwellsonderborg.dk

city, 
strand & charme

Comwell Sønderborg er det eneste 4-stjernede hotel 
i byen, og det ligger direkte ud til stranden i natur-
skønne og historiske omgivelser blot 300 meter fra 
Sønderborg centrum. Fra hotellet kan I nyde udsig-
ten over Flensborg Fjord og Alssund. Lige over for 
hotellet ligger det smukke Sønderborg Slot samt 
lystbådehavnen. 

Comwell Sønderborg er et moderne konferenceho-
tel, og vi tilbyder de optimale faciliteter indenfor IT- 
og AV-udstyr.

Sønderborg Teater er placeret i forlængelse af hotel-
let, og her kan vi tilbyde plads helt op til 498 møde-
deltagere. Teatret er indrettet som et amfiteater og 
er derfor perfekt til f.eks. produktpræsentationer og 
forelæsninger. 

Nyd en dejlig middag i restaurant Bellevue, hvor du 
ud over den kulinariske oplevelse, kan nyde udsigten 
over vandet. 

Alle vores værelser er velindrettede i lyse farver, og 
har komfortable Dux senge og et godt arbejdsbord. 
Der er naturligvis gratis internet adgang på alle væ-
relser.

Pool
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL 
AARHUS

I sommeren 2014 åbnede Comwell Aarhus, som 
ligger på en af Aarhus’ mest centrale adresser, 
på centralværkstedsarealet mellem ”Spanien” 
og Bruuns Galleri.

Med visionen om at skabe et vaskeægte  
designhotel har Comwell Aarhus indgået sam-
arbejde med HAY. Resultatet er en unik og 
designfuldendt indretning, som ikke findes 
andre steder i Danmark. Og uanset værelses- 
type er der fri udsigt over enten by, havn, skov 
eller strand.
 
Comwell Aarhus har naturligvis meget mere at 
byde på end en unik indretning. I hotellets hyg-
gelige lounge, kan du logge på gratis trådløst 

netværk og i ro og mag nyde en kop friskbrygget 
kaffe. I VIP loungen kan du vælge, at være mere 
privat. Champagnebaren byder på hyggeligt 
samvær og masser af gyldne dråber og på den 
store terrasse, der omgiver det meste af hotellet, 
er der udendørs servering, når vejret tillader det. 

Herudover byder Comwell Aarhus på mødefaci-
liteter til hele 500 personer samt naturligvis en 
udsøgt service.

Hotellet er det første erhvervsbyggeri i Aarhus, 
der opfylder kravene til energiklasse 1. Huset 
har indbyggede solceller i hele sydfacaden samt 
på taget, som leverer strøm til huset.

Antal værelser 240
Antal plenumlokaler 10
Antal grupperum 11

Facts

Comwell Aarhus
Værkmestergade 2, DK-8000 Aarhus 
Tel (+45) 8672 8000 - comwellaarhus.dk

city, 
design & puls

VIP Lounge
Fitness
Bar og Champagnebar
Gratis trådløst internet

Faciliteter
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COMWELL 
HVIDE HUS AALBORG

Antal værelser 198
Antal plenumlokaler 12
Antal grupperum 9

Facts

city, design 
& udsigt

Comwell Hvide Hus Aalborg ligger smukt placeret 
ved Kildeparken – tæt på Aalborg centrum. Vi har Aal-
borgs bedste og mest varierede udvalg af konferen-
celokaler. Lige fra mindre lokaler til f.eks. samtaler til 
den storslåede sal Ny Kilden, som kan rumme alt fra 
udstillinger til de helt store kongresarrangementer. 

Derudover tilbyder vi 4 mødelokaler og eksklusiv bu-
siness lounge med byens bedste udsigt på 15. etage. 
I stueplan har vi 6 lokaler, hvoraf 2 har udgang til ter- 
rasse mod Kildeparken. Alle lokaler er udstyret med mo- 
derne IT- og AV-udstyr og har gratis trådløst internet.  

Stemningen på hotellet er cool klassisk – vi lægger 
vægt på de gamle dyder tilsat et moderne twist i en 
afslappet atmosfære. Medarbejderne tilbyder et per-
sonligt og professionelt værtskab, så vores gæster 
altid føler sig velkomne og set.

Hotellet tilbyder 198 velindrettede  værelser med 
fokus på hyggen. På 14. etage har vi Executive floor, 
hvor der er kælet ekstra for indretningen. På 16. eta-
ge finder du vores helt nye fitnessrum.

I den klassisk indrettede restaurant Vesterbro kan du 
se kokkene tilberede maden og nyde et skønt måltid 
med fokus på gode råvarer, enkelthed og smag. Ba-
ren - som er indrettet i city urban stil - indbyder til 
hyggeligt samvær i bløde sofaer foran den fire meter 
lange pejs. Når vejret tillader det, kan mad og drikke  
nydes på den overdækkede terrasse. 

Fra Comwell Hvide Hus Aalborg er der ca. 5 minut-
ters gang til Aalborg Banegård, 10 km til lufthavnen 
og i tilknytning til hotellet findes 150 parkerings-
pladser.

Fitness
Business Lounge
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter

Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2, DK-9000 Aalborg 
Tel (+45) 9813 8400 - comwellaalborg.dk
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Sverige

COMWELL ASPENÄS

COMWELL VARBERGS KURORT
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COMWELL 
VARBERGS KURORT

Antal værelser 164
Antal plenumlokaler 11
Antal grupperum 9

Facts

Comwell Varbergs Kurort
Nils Kreugers Väg 5, S-432 24 Varberg
Tel (+46) 340 629800 - varbergskurort.se

harmoni, spa & natur

Comwell Varbergs Kurort er et konferencehotel 
i topklasse med familiær stemning og inspire-
rende mødelokaler. Hotellet ligger kun 2,5 times 
kørsel fra København. I vores konferencecenter 
findes alt, hvad I har brug for til en effektiv arbejds-
session. I vælger selv, om og hvornår I vil benytte 
jer af vores prisbelønnede spa, der ligger lige ved 
siden af. 

Det nye konferencehus, Villa Apelviken, rummer 
topmoderne faciliteter og har plads til 220 per-
soner. Huset er perfekt til gæster, som gerne vil 
opleve Varbergs Kurort, men samtidig være adskilt 
fra de øvrige konferencegæster. Huset rummer 40  
hotelværelser, og fungerer både som konference- 
center og som et perfekt sted at holde selskaber. 

Lige udenfor hotellet finder du Varbergs velkendte 
strandpromenade, lange strande og kuperet ter-
ræn, som indbyder til løb og friske gåture.

Efter en middag i en af hotellets smukke spisesa-
le og en nat i skønne senge vågner I med fornyet 
energi og motivation. Der er selvfølgelig mulighed 
for at slappe af i bade- og saunaafdelingen, nyde 
en velværebehandling eller få pulsen op ved hjælp 
af nogle af vores træningsfaciliteter. 

Vi tilbyder bl.a.: Cykling, løb, svømning, individuelle 
sportpakker efter niveau og mål, inde- og udegym-
nastik, cross-training, Stand Up Paddling (SUP) 
og  windsurfing – alt sammen med professionelle  
instruktører til rådighed. 

Spa/pool m.m.
Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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COMWELL 
ASPENÄS

Antal værelser 112
Antal plenumlokaler 12
Antal grupperum 21

Facts

Comwell Aspenäs, Seatons Allé 
S-443 91 Lerum
Tel (+46) 302-630000 - comwellaspenas.se

herregård, 
søudsigt & hygge

Comwell Aspenäs er en flot gammel herregård, der 
ligger kun 20 min. fra Gøteborg og 3,5 time i bil fra 
København. Hotellet er placeret midt i skønne grøn-
ne omgivelser. For enden af haven ligger søen, hvor 
der er rig mulighed for at gå eller løbe en tur og nyde 
udsigten. 

Hotellet er et moderne mødested med rummelige 
nyrenoverede lokaler og masser af grupperum.

I alle konferencehusene findes der opholdsstue 
samt en behagelig sauna- og relaxafdeling. 

Når mødet er færdigt, kan I nyde en udsøgt middag 
i herregårdsrestauranten eller besøge pubben eller 
vinkælderen. Mange af vores gæster holder også af 
at slænge sig i sofaen foran ilden inden trætheden 
melder sig, og Carpe Diem-sengene bliver alt for 
lokkende.

Hotellet tilbyder mange forskellige former for team-
building aktiviteter. Du kan f.eks. udfordre dine mø-
dedeltagere med ”Fangerne på Konferencen” eller 
”Byg en flåde”. Der er også mulighed for mindre akti-
ve oplevelser som oste- og vinsmagning.

Fitness
Gratis trådløst internet
Gratis parkering

Faciliteter
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HOTELLER Antal  
Værelser

Antal
plenumlokaler

Antal 
grupperum

Skolebords-
opstilling 

(maks.)

U-bords-
opstilling 

(maks.)

Biograf-
opstilling 

(maks.)

Kongres-
opstilling 

(maks.)

Antal 
stjerner

- værelser

Antal stjerner
- konferencer Spa Fitness Pool, sauna, 

hottub m.m.

Gratis trådløst
internet i 

mødelokaler

Comwell Conference 
Center Copenhagen 812 27 24 160 62 930 196 - 5 - - - ja

Comwell  Borupgaard 149 10 16 190 58 324 325 4 5 ja ja Pool, sauna, hottub 
og dampbad ja

Comwell Holte 88 8 16 80 36 120 100 4 5 - - - ja

Comwell  Campus 
Klarskovgaard 105 9 24 153 145 190 200 3 5 - ja - ja

Comwell Korsør 134 15 18 300 90 700 432 4 4 ja ja Pool, sauna, hottub 
og dampbad ja

Comwell Køge Strand 128 13 15 330 40 450 400 - - - ja - ja

Comwell Roskilde 159 10 18 170 42 300 200 3 4 - ja - ja

Comwell Sorø 93 5 9 150 60 250 200 4 4 - - Pool og hottub ja

Comwell  Middelfart 124 13 9 250 70 400 360 4 4 - - Pool og sauna ja

Comwell Kongebrogaarden 62 8 3 90 36 150 120 5 5 - ja Pool, sauna og hottub ja

Comwell 
Hotel Kellers Park Vejle 109 11 8 124 50 200 150 5 5 ja ja Pool, sauna, hottub, 

dampbad og koldtvandskar ja

Comwell Kolding 180 17 16 448 100 1.066 648 4 5 - - Pool, sauna og hottub ja

Comwell Sport Rebild Bakker 151 11 11 346 40 580 422 4 4 - ja Pool, sauna, dampbad 
og koldtvandskar ja

Comwell  Sønderborg 95 6 4 200 60 498 260 4 4 - ja Pool ja

Comwell Aarhus 240 10 11 204 70 500 272 4 4 - ja - ja

Comwell Hvide Hus Aalborg 198 12 11 250 40 450 350 - - - ja - ja

Comwell Varbergs Kurort 164 13 3 120 46 180 180 ** ** ja ja Pool, sauna, hottub 
og dampbad ja

Comwell Aspenäs 112 12 21 180 134 240 200 ** ** - ja Sauna og hottub ja

** Ikke klassificeret. Stjernekategori er ikke gældende i Sverige.

faciliteter



17 hoteller - 1 nummer
Vores fællesbooking gør det nemt og hurtigt at bestille og forespørge på alle 

Comwells 17 hoteller. Hos os får du svar på din forespørgsel med det samme. 
Ring til os på telefon 70 274 274 eller klik ind på comwell.dk

MARIA HELENE MAJA JULIE LOLA




