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EVENTS OG ARRANGEMENTER EVENTS OG ARRANGEMENTER 
HARALDSLUND 2023HARALDSLUND 2023

Hold dit næste firmaarrangement, polterabend,Hold dit næste firmaarrangement, polterabend,
fødselsdag, eller noget helt fjerde i fødselsdag, eller noget helt fjerde i 

HaraldslundHaraldslund
  

Læs her om de mangeLæs her om de mange
 muligheder muligheder

RING ELLER SKRIV TIL OS, OG LAD OS RING ELLER SKRIV TIL OS, OG LAD OS 
SAMMEN PLANLÆGGE DIT NÆSTE SAMMEN PLANLÆGGE DIT NÆSTE 

EVENTEVENT

BØRNEFØDSELSDAG I HARALDSLUNDBØRNEFØDSELSDAG I HARALDSLUND

Ønsker I at benytte svømmehallen i forbindelse med en 
børnefødselsdag, kan I sagtens det til vores gældende priser. 

Det er selvfølgelig muligt at benytte familierabatten.

Du kan desuden leje et af vore flotte lokaler til 200 kr. (max. 2 timer)  hvis du
 ønsker at fortsætte festen her hos os. I så fald må du gerne selv stå for maden, 
men drikkevarer skal købes hos Haraldslund. Vi laver også gerne et tilbud på 

pølsehorn + 1 drikkevare eller andet.



   

LAD OS DANNE RAMMEN LAD OS DANNE RAMMEN 
FOR DIT NÆSTE EVENTFOR DIT NÆSTE EVENT

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at skræddersy dit event så det passer til Vi vil altid gerne hjælpe dig med at skræddersy dit event så det passer til 
lige præcis til dit arrangement. Vi hjælper gerne med polterabends, tema-lige præcis til dit arrangement. Vi hjælper gerne med polterabends, tema-
dage, foredrag, motionsevents etc. Skriv til os, og se om vi sammen kan dage, foredrag, motionsevents etc. Skriv til os, og se om vi sammen kan 
finde en god løsning. Mulighederne kan være: finde en god løsning. Mulighederne kan være: 

 • Leje af wellness udenfor åbningstid  • Leje af wellness udenfor åbningstid 
 • Privat Hold i salene med instruktør f.eks. • Privat Hold i salene med instruktør f.eks.
  - Yoga  - Yoga
  - Jumping fitness  - Jumping fitness
  - Bodybike  - Bodybike
  - Vandgymnastik  - Vandgymnastik

 • Saunagus evt. temagus af en times varighed  • Saunagus evt. temagus af en times varighed 
 • Temadag med foredrag og forplejning evt. kombineret  • Temadag med foredrag og forplejning evt. kombineret 
        med yoga eller leje af wellness.         med yoga eller leje af wellness. 

               FORPLEJNING TIL ARRANGEMENTER               FORPLEJNING TIL ARRANGEMENTER  

  Frugtfad og chips Frugtfad og chips pr. pers.   pr. pers.      25 kr.     25 kr.  
 Sodavand         16 kr. Sodavand         16 kr.    
 Kildevand  Kildevand pr. pers.        pr. pers.        18 kr. 18 kr.   
 Øl            30 kr. Øl            30 kr.
 Fadølsanlæg inkl. 20 liter øl                      1000 kr.   Fadølsanlæg inkl. 20 liter øl                      1000 kr.  
 Rødv Rødvin                        pr. flaske 150 kr.in                        pr. flaske 150 kr.
 Hvidvin                        pr. flaske 150 kr.  Hvidvin                        pr. flaske 150 kr.   
 Asti                          pr. flaske 150 kr.  Asti                          pr. flaske 150 kr. 
 Sandwich pr. pers.                                65 kr.  Sandwich pr. pers.                                65 kr. 

(alkohol serveres kun til personer over 18 år og kun udenfor offentlig åbningstid)(alkohol serveres kun til personer over 18 år og kun udenfor offentlig åbningstid)  
Servering af div. drikkevarer og alkohol. Der serveres max. 4 genstande med alkoholServering af div. drikkevarer og alkohol. Der serveres max. 4 genstande med alkohol

 pr. deltager. Man må ikke opholde sig i Haraldslund i beruset tilstand. pr. deltager. Man må ikke opholde sig i Haraldslund i beruset tilstand.

LEJE AF WELLNESSLEJE AF WELLNESS
2 timer i wellness en  fredag, lørdag eller søndag efter lukketid. 

Fredag ankomst kl. 17:40, brug af wellness indtil kl. 19:40. 
I forlader Haraldslund senest kl. 20.00. Lørdag og søndag ankommer i 
kl. 15:10 og har wellness for jer selv indtil kl.17:10 inkl. omklædning. 

I forlader Haraldslund senest kl. 17.30. 

 Leje af wellness inkl. livredder 2 timer                 1400 kr.  Leje af wellness inkl. livredder 2 timer                 1400 kr.  
 Pris pr. deltager       50 kr.  Pris pr. deltager       50 kr. 
 Saunagus                   200 Saunagus                   200 kr. kr.

LEJE AF SAL INKL. INSTRUKTØRLEJE AF SAL INKL. INSTRUKTØR

1 times aktivitet med instruktør. Det kan feks. være yoga, jumping 
fitness eller andet. 

 Leje af sal/redskaber inkl. instruktør                      600 kr.  Leje af sal/redskaber inkl. instruktør                      600 kr.  
 Pris pr. deltager                    79 kr. * Pris pr. deltager                    79 kr. *
 *inkl. adgang til bad/svømmehal og wellness i offentlig åbningstid

Min. antal deltagere 10 prs. 
Der skal altid betales fuldt beløb senest 14 dage før arrangementets afholdelse.


