
Beliggenhed:
Kragerup Gods har en unik placering i naturskønne omgivelser på Vest-
sjælland - blot en times kørsel fra København og Odense samt 12 km fra 
Slagelse station. Vi samarbejder med Vikingbus, og bestiller gerne din  
bustransport til fordelagtige priser.

Hotelværelser:
Vi tilbyder 57 hotelværelser, som alle er individuelt indrettet og med sans 
for detaljen. Vi har 9 deluxeværelser i hovedbygningen samt 18 superior-
værelser og 30 standardværelser beliggende i de tilhørende avlsbygninger. 
Der er fri adgang til poolområdet i forbindelse med dit konferencedøgn.

Konferencelokaler:
Vores 10 lyse lokaler er alle indrettet med respekt for godsets historie og har 
plads fra 6 til 300 personer. Vi rådgiver omkring lokalevalg, opsætning og 
forplejning og sætter en ære i at være til rådighed før, under og efter mødet. 
Lokalerne forefindes i hovedbygningen og i avlsbygningerne.

Udendørs konference:
På Kragerup Gods kan du afholde ’grøn konference’ i skovhytten med 
plads op til 60 personer eller i shelterbyen med bålplads, bænke bygget af 
træstammer samt et overdækket areal med plads op til 25 personer. I kan 
ydermere benytte ’naturens klasselokale’ samt vores 3 walk and talk stier.

Teambuilding:
I aktivitetsparken tilbyder vores eventteam et stort udvalg af teambuilding 
øvelser til vands, til lands og i luften, der udfordrer både kreativiteten, kom-
munikationen, samarbejdet og lattermusklerne. Vi planlægger hele forlø-
bet, og vores erfarne instruktører sikrer altid en tryg og god oplevelse.

Restaurant Blixen:
I vores historiske godskøkken med gamle traditioner, anvender vi årstidens 
friske råvarer, sæsonens urter, spiselige blomster, frugt og bær samt økologi-
ske kikærter fra egen avl. Vi har fokus på god service, urejst mad, delikatesser 
fra lokalområdet og velsmagende mad af høj kvalitet – vores kød, fisk og 
grønt er nøje udvalgt hos velansete leverandører.

Kontaktpersoner:
Salgschef Caroline Rye
M: +45 5210 3453 . E: cr@kragerup.dk

Konferencekoordinator Elsebeth Rygaard
M: +45 4422 5100 . E: er@kragerup.dk

På Kragerup Gods tilbyder vi en 4-stjernet konferenceoplevelse med kant. 
Oplev unikke konferencelokaler, der emmer af historie og smukke omgivelser. 
Med egne vindmøller er vi det eneste CO2 neutrale gods i Danmark, og så er 
vi  ’Green Key’ certificeret. Der er trådløst Wi-Fi på hele godset samt AV- og 
IT-udstyr, så jeres konference bliver af højeste kvalitet - ude som inde. 
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