
I porten til Europa og alligevel blot 35 minutter fra København ligger Steigen- 
berger Alsik. Her har vi skabt den perfekte ramme om dit arrangement, hvad  
enten det drejer sig om dagsmøder, messer, større events eller konferencer over 
flere dage. Vi har kælet for hver eneste detalje for at sikre dig en enestående  
oplevelse og en unik mulighed for at kombinere business og pleasure. 

PÅ STEIGENBERGER ALSIK 
FÅR DIT MØDE BÅDE 
UDSIGT OG UDSYN

MØDEPAKKER

-  Afhold jeres møde eller konference i smukke og   
 indbydende mødelokaler med havudsigt.

-  Friskbagt brød fra eget bageri, økologisk skæreost  
 og smør, hjemmelavet sæsonmarmelade samt et   
 stort udvalg af kaffe og the.

-  Under hele mødet serveres der isvand, frisk   
 frugt, kaffe og the ved lokalet.

-  Lækker frokostbuffet eller frokosttallerken inkl.  
 en øl, vand eller et glas vin samt kaffe og the. 

-  Eftermiddagsforkælelse med kaffe/the og   
 friskbagt kage fra eget bageri.

-  2-retters aftenmenu, inspireret af årstidens   
 sønderjyske råvarer.

-  Overnatning i skønt og topmoderne værelse   
 med udsigt, indrettet i stilfuldt nordisk design. 

-  Adgang til Alsik Spa & Wellness.

-  Steigenberger Alsiks berømte og yderst  
 omfattende morgenbuffet med et stort udvalg   
 af lokale råvarer.

INTRODUKTIONSPRIS 

KONFERENCEDØGN
PR. PERSON  
FRA KR.

ØNSKER DU AT INKLUDERE FLY TUR/RETUR MELLEM KØBENHAVN 
OG SØNDERBORG MED ALSIE EXPRESS, KAN VI TILBYDE BILLET 
OG BOOKING TIL KR. 998,- PER PERSON.

DAGSMØDE 
PR. PERSON  
FRA KR.

1.995,-

625,-

DIT MØDE ER I TRYGGE HÆNDER
Vores møde- og konferenceteam står altid klar til at 
hjælpe med at skræddersy det perfekte dagsmøde 
eller den store konference for dig og dine deltagere. 

Vi sikrer dig personlig assistance og tryghed 
gennem både planlægning, afvikling og evaluering. 
Vi kommer gerne med inspiration til aktiviteter, 
teambuilding eller underholdning, der gør jeres 
arrangement til noget ganske særligt.

ALLE FACILITETER ER TIL DIN RÅDIGHED
Uanset om I er tre eller tre hundrede deltagere, 
har I uanede muligheder på Steigenberger Alsik. 
Hotellets 1.500 kvadratmeter store event- og 
konferenceareal byder bl.a. på eksklusivt boardroom 
og ti konference- og mødelokaler med enestående 
havudsigt, ro og fremragende akustik. 

Hele hotellet er udstyret med den nyeste IT- og un-
derholdningsteknologi med en lang række integra-
tionsmuligheder. Vores teknikere står til rådighed 
for at sikre en vellykket mødeafvikling.



GASTRONOMI I SÆRKLASSE
På Alsik står den anerkendte Masterchef-dommer 
Jesper Koch klar til at gøre hvert måltid og pause 
til en udsøgt kulinarisk oplevelse. Jesper Koch har 
udviklet og leder hotellets tre restauranter, Restau-
rant Alsik, Freia og Syttende, der hver især byder på 
gastronomiske oplevelser i særklasse.  
 
DANMARKS STØRSTE SPA
Trænger krop og sjæl til afslapning efter dagens 
møde, venter Danmarks største spa, Alsik Nordisk 
Spa & Wellness, med mere end 60 forskellige spa-  
og wellnessoplevelser. Spaen har også et stort fit- 
ness og gym studio, der har åbent i alle døgnets 
24 timer.

Alsik Nordisk Spas professionelle instruktører 
tilbyder ydermere at integrere mindfulness-øvelser 
og yoga i mødeprogrammet. 
Start f.eks. dagen med rolig og energigivende yoga 
på den store tagterrasse, imens solen står op over 
Alssund. Få fornyet energi efter frokost med foku- 
serede mindfulness-øvelser, der tuner ind på fysisk 
velvære og positivt mindset. 
 
PERFEKT BELIGGENHED MED MANGE 
MULIGHEDER
Som naturligt centrum i det dansk-tyske grænse-
land er Sønderborg og Steigenberger Alsik det 
rette valg, hvis du ønsker internationalt udsyn, ny 
inspiration og havudsigt.

Steigenberger Alsik ligger på Sønderborgs smukke 
havnefront med udsigt ud over Sønderborg by, 
Sønderborg Slot og Alssund – et af de smukkeste 
fjordlandskaber i Danmark. 

Det er nemt at komme til Alsik. Det tager blot 
35 min. med fly fra København til Sønderborg 
Lufthavn. Der er motorvej lige til døren, og i 
P-huset ved siden af Steigenberger Alsik er det  
også muligt at oplade din el-bil. Der er ligeledes  
direkte togforbindelse til Sønderborg fra Køben-
havn, Odense og Kolding. 

KOMBINER BUSINESS OG PLEASURE PÅ STEIGENBERGER ALSIK 
– DANMARKS NYE LUKSURIØSE KONFERENCEHOTEL

Lokale 1 Lokale 2 Lokale 1+2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5 Lokale 6 Lokale 7 Lokale 8 Lokale 9 Lo. 7+8 Lo. 8+9 Lo. 7+8+9 Boardroom

TEATER 134 pers. 131 pers. 300 pers. 65 pers. 61 pers. 55 pers. 43 pers. 15 pers. 23 pers. 18 pers. 56 pers. 53 pers. 90 pers.

BANKET 68 pers. 60 pers. 150 pers. 40 pers. 40 pers 30 pers. 24 pers. 10 pers. 16 pers. 16 pers. 30 pers. 34 pers. 50 pers.

KONFERENCE 82 pers. 77 pers. 200 pers. 34 pers. 34 pers. 24 pers. 25 pers. 6 pers. 16 pers. 10 pers. 31 pers. 24 pers. 39 pers.

U-FORM 36 pers. 36 pers. 22 pers. 19 pers. 19 pers. 16 pers. 7 pers. 13 pers. 13 pers. 25 pers. 29 pers. 41 pers.

STÅENDE 120 pers. 100 pers. 300 pers. 52 pers. 48 pers. 44 pers. 36 pers. 12 pers. 24 pers. 24 pers. 52 pers. 52 pers. 80 pers.

BOARDROOM 40 pers. 36 pers. 156 pers. 30 pers. 24 pers. 24 pers. 20 pers. 14 pers. 14 pers. 24 pers. 36 pers. 46 pers. 12 pers.

ALSIKS GRØNNE TRÅD 

Grønne og bæredygtige løsninger  
er tænkt ind i alle aspekter af hotellet, 
der allerede 
i dag er 76% 
CO2 - neutralt
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BANKET & KONFERENCE KAPACITET


