
Møder, kurser og konferencer



På Hotel Nor er en konference 
meget mere end ”bare en konference”

Vi har den smukkeste ramme til en vellykket konference. 
Du skal bare fylde den. 

Enhver, der har deltaget i en konference har erfaret, at forudsætningen 
for det fulde udbytte af selv det mest kvalificerede indlæg er, at der er 

plads til at lade mentalt op i de naturlige pauser. 

Hotel Nor tilbyder med en unik beliggenhed midt i Slettestrands 
og Svinkløvs frodige natur og med en storslået udsigt over 

Vesterhavet den perfekte ramme til en vellykket konference. 

Her er fredfyldt og luften er så rekreerende som man 
kun finder den ved havet. 



Efter en lækker frokost i vores restaurant, 
der har havudsigt, kan kaffen evt. nydes 
på en af hotellets udendørs terrasser.

De ligger på for- eller bagsiden af den 
gamle rigmandsvilla fra 1918, der i 2019 
gennemgik en omfattende renovering. 

Ved større grupper, er der også mulighed
for at nyde vores hjemmelavede Nor’s Pizza,
som bliver bagt i den store stenovn, i vores 
orangeri.

Vore konferencerum har det nødvendige 
AV-udstyr, whiteboard og wi-fi på hele 
hotellet. 

Vi tilbyder konferencerum på 1. sal til 20 
personer og i stueplan et konferencerum 
til 40 personer. Begge med havudsigt.  

Dagsmøder
Fra 495,00 pr. person

Døgnkursus
Fra. 1690,- pr. person



Oplevelser og Teambuilding på Hotel Nor.

Puch Maxi:  Trænger du til en oplevelse udover det sædvanlige og måske en tur 
   “Down Memory Lane”? Så tag på en Puch Maxi tur i det fantastiske 
   område omkring Hotel Nor på en af vores nyrestaurerede knallerter 
   i bedste Peter Ingeman stil!

   En sjov og unik måde at afslutte en lang konferencedag. Vi sørger for 
   kaffe/kage eller øl/vand og snacks. 

  

Galleri Lien:  Lien Kunstcenter blev indviet i 1967 som et unikt udstillingssted for danske
   kunstnere, det blev omtalt som det Jyske Louisiana. I dag omtales galleriet 
   ”Galleri Lien”. Galleriet er beliggende ved Slettestrand nær Svinkløv, med en 
   formidabel beliggenhed med et vidt udsyn over Jammerbugten og de store 
   fredede arealer Under Lien. 

   I 2000 gennemgik huset en stor enovering, og i efteråret 2004 påbegyndtes 
   byggeriet af en omfattende udvidelse til i alt 1700 kvm. 
   
   Det nye Galleri Lien blev
   indviet i foråret 2005. 

   Vi kan I dag kalde os både 
   ”Danmarks største galleri 
   og med den smukkeste 
   beliggenhed”!



Mountainbike: Mountainbike har de seneste år udviklet sig til noget af en folkesport 
   og Slettestrand – Svinkløv har en af landets bedste, smukkeste og mest 
   udfordrende ruter, den 21 km lange velanlagte rute i Svinkløv Plantage. 
   Den fører dig gennem den duftende plantages tætte løv til de svimlende 
   og fri udsigter over Vesterhavet.

Han Herred 
Havbåde:  Besøg udstillingen i havbådehuset og 
   følg med i restaureringen og nybygnin-
   gen af havbådene, som foretages af 
   professionelle bådebyggere og tilknyt-
   tede lærlinge ved bådeværftet.

   Der er mulighed for at se udstillingen 
   om projektet i havbådehuset og se bådebyggeriet på udvalgte tidspunkter.

   Grupper kan bestille en guidet rundvisning på telefon 20 70 08 70 (Pipsen).

   Se mere på: www.havbaade.dk

Fodboldgolf:  Fodboldgolf er en blanding af golf, minigolf og fodbold.
    
   Spillet foregår på en specielt anlagt bane med 18 huller og forskellige 
   forhindringer. Fodboldgolf er aktiviteten hvor alle kan være med uanset 
   alder og evner med en bold. Reglerne er meget simple og kan hurtigt læres. 
   På banen får I udleveret en fodbold hver og en blok til at føre regnskab på, 
   og man går typisk i grupper på 4-5 personer.



Julen på Badehotellet
Oplev den autentiske julestemning på Hotel Nor,

og hold jeres julefrokost hos os.

Vi tilbyder:

Lækker 5-retters julemenu

(fredag og lørdag fra d. 20/11 til d. 19/12)
 

Hønse consommé – grønkål – spicy hønsesouffle – rørt æggeblomme
*

Fuglerede – confiteret and – kylling kølle – kartoffel – urter- urteolie
*

Karamelliseret svinebryst – rødkål – nødder – honning - små kartofler – portvins sauce
*

Mont dòr – kirsebær – sirup – Franske briocher
*

 Ris a´la mande - parfait – gløgg sorbet – mazarin - nougat
*

Pris pr. person kr. 495,00

Pris pr person inkl. Vinmenu kr. 950,00

Kombiner evt. jeres  julefrokost med 
overnatning i en af vores værelser! 

Priser fra 800,-

Kontakt os allerede nu for et tilbud til jeres julefrokost 2021.
info@hotelnor.dk / tlf. 9821 7133



Kontakt os allerede idag, for et
tilbud på dit arrangement!

Hotel Nor - Badehotellet
Slettestrandvej 88 - 9690 Fjerritslev

Tlf. 98217133
info@hotelnor.dk

www.hotelnor.dk 


