Skoleskibet DANMARK

Receptioner, møder og middage

Skoleskibet DANMARK
Skoleskibet DANMARK er en 3-mastet
fuldrigger, bygget i 1933. Skibet er kendt i
det meste af verden og lige meget hvor det
lægger til kaj, får det meget opmærksomhed.
Når man kommer om bord, møder man
en helt speciel verden. Skibet er på mange
måder bevaret som det blev bygget.
Eleverne sover stadig i hængekøjer og har
ikke mere plads til ejendele, end eleverne
havde i 1933, men man skal ikke lade sig
snyde.
Bag det gammeldags ydre gemmer der sig
en moderne uddannelsesinstitution, der gør
brug af den nyeste teknologi i undervisningen.

Det smukke gamle skib er det perfekte sted
for receptioner, møder og events. De særlige rammer og den hyggelige atmosfære gør
stort indtryk på skibets gæster og giver dem
en uforglemmelig oplevelse.
I denne brochure findes en oversigt over de
arrangementer Skoleskibet DANMARK kan
tilbyde.
Overskuddet fra de forskellige arrangementer bliver brugt på uddannelse, togter og
vedligeholdelse af skibet.

Vi tilbyder...
Receptioner

Receptioner på DANMARK afholdes på dækket.
Besætningen sætter solsejl op, så gæsterne kan
opholde sig i skyggen hvis solen skinner, eller i
tørvejr hvis det skulle regne.
Ved receptioner er catering og drikkevarer
inkluderet i prisen
Min. antal deltagere: 25
Max. antal deltagere: 200
Varighed: 2 - 3 timer

Møder

Gør mødet til en oplevelse og hold det i skibets
smukke salon eller på agterdækket. Under mødet
vil der blive serveret en lækker morgenmadsbuffet, samt kaffe og te.
Min. antal deltagere: 10
Max. antal deltagere: 20
Varighed: ca. 2 timer
Ved morgenmøder med over 14 deltagere vil mødet blive afholdt på agterdækket, da der maksimalt er plads til 14 personer i salonen.

Middage

Nyd en eksklusiv 4 retters menu med tilhørende
vine ved kaptajnens bord i skibets smukke salon i
selskab med skoleskibets kaptajn.
Efter middagen vil der blive serveret kaffe, cognac og sødt på skibets agterdæk.
Min. antal deltagere: 6
Max. antal deltagere: 14
Varighed: ca. 4 timer

Skoleskibet DANMARK
MARTEC, Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn
www.skoleskibetdanmark.dk
martec@martec.nu
Tlf. 96 20 88 88

