
 Event, møder 
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Møde og konference på 
Schackenborg Slotskro 
I det sydvestlige hjørne af Danmark finder du Slotsbyen Møgeltønder og det 
Kongelige Slot Schackenborg smukt beliggende i et fredet kulturlandskab med 
mere end 400 års historie bag sig.

Uanset om du skal arrangere et dagsmøde, et kursus, et årsmøde eller en konfe-
rence, bliver oplevelsen af højeste kvalitet på Schackenborg Slot og Slotskro, 
hvor vi har mødefaciliteter til alt fra to til 250 personer. 

Oplev historiens vingesus med en rundvisning på slottet og hold møder i vores 
flotte saloner og lokaler. Det er muligt at holde arrangementer i Herskabsstalden, 
der er smukt indrettet med Hans J. Wegners møbelklassikere, samt på Schack-
enborg Slotskro umiddelbart ved siden af slottet på hovedgaden i Møgeltønder, 
hvor vi byder på en række forskellige mødefaciliteter og gode muligheder for 
overnatning. 

Forplejningen er naturligvis i højsædet under hele arrangementet, uanset hvor 
på Schackenborg I befinder jer. Tøv ikke med at kontakte os, så finder vi de helt 
rigtige rammer. På de følgende sider findes mere om vores mest populære sale 
og lokaler samt prisudkast på forskellige løsninger, som naturligvis kan tilpasses 
efter behov.
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E-borde U-borde Skoleborde Brede 
borde

4 / 10 pers. 
borde

Aflange 
borde Biograf Runde 

borde

Rejsestalden 60 38 / 80 60 56 80 80 96 80

Herskabsstalden 30 – 42 28 32 30 63 40

Herskabsloftet 40 28 36 30 48 30 63 40

Høloftet 16 12 14 12 24 18 21 24

Slotsfeltsladen – – – – – – 275 –

 

Oversigt

Eksempler på opsætninger

U-borde E-borde Skoleborde

Runde borde Runde borde Aflange borde

4-10 pers. bordeBiograf
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Eksempler på mødepakker

Halvdagsmøde – morgen / eftermiddag
Evt. fra kl. 09.00–13.00 eller kl. 12.00–16.00

595,- kr. pr. pers.

• Kaffe, the, friskbagt brød, smør, hjemmelavet  
marmelade, ost og pålæg

• Isvand og frisk frugt under hele mødet

• Frokosttallerken med et glas vin, øl eller vand

• Friskbrygget kaffe, the og hjemmebag

• Kaffe, the, friskbagt brød, smør, hjemmelavet  
marmelade, ost og pålæg

• Isvand og frisk frugt under hele mødet

• Frokosttallerken med et glas vin, øl eller vand

• Friskbrygget kaffe, the og hjemmebag

Dagsmøde
Fra kl. 09.00–17.00

695,- kr. pr. pers.

• Kaffe, the, friskbagt brød, smør, hjemmelavet  
marmelade, ost og pålæg

• Isvand og frisk frugt under hele mødet

• Frokosttallerken med et glas vin, øl eller vand

• Friskbrygget kaffe, the og hjemmebag

• 3-retters menu eksklusiv drikkevarer

Heldagsmøde
Fra kl. 09.00–21.00

995,- kr. pr. pers.

• Kaffe, the, friskbagt brød, smør, hjemmelavet  
marmelade, ost og pålæg

• Isvand og frisk frugt under hele arrangementet

• Frokosttallerken med et glas vin, øl eller vand

• Friskbrygget kaffe, the og hjemmebag

• 3-retters menu eksklusiv drikkevarer

• Overnatning i enkeltværelse

• Morgenmad på afrejsedag

Konferencedøgn
Et døgn fra mødestart –  
check-in kl. 14.00 / check-ud kl. 11.00

Kampagnepris 1.995,- kr. pr. pers.  
(normalpris 2.495,- kr.)

Udvidet konferencedøgn med halvdagsmøde på  
afrejsedagen kan tilkøbes for kr. 500,- pr. person.
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En historisk pause væk  
fra mødelokalet

Vi kan arrangere ca. 70 minutters privat rundvisning med guide 
på Schackenborg Slot. Særpris i forbindelse med et møde 1.500,- 

kr. (op til 20 personer). Bobler og snacks på slottet kan arran-
geres til 105,- kr. pr. pers. Hvis andre muligheder eller variationer 
ønskes, kontakt os venligst på reception@schackenborg.dk eller 

telefon +45 79 30 69 00.
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På firmatur til Schackenborg
Med højt til himlen, tæt på marsk og hav, ligger slotsbyen Møgeltønder med sine 
toppede brosten og skyggefulde lindetræer, der fremtræder helstøbt og idyl-
lisk. På den smukke brostensbelagte Slotsgade, hvor ænder vandrer om dagen 
og gamle lygter lyser om natten, ligger Schackenborg Slotskro, privilegeret siden 
1687 med Schackenborg Slot som nærmeste nabo. På kroen værner vi stadig om 
historien, og glæder os til at byde vores gæster velkommen i 2022.

Schackenborg Slotskro åbnede efter en større renovering i oktober 2021, og 
drives i dag af Schackenborg Fonden ligesom slottet og landbruget. Vi råder i dag 
over 20 værelser og 3 nyistandsatte lejligheder på den idylliske Slotsgade, hvor 
du både kan finde roen og tanke ny inspiration til kommende faglige projekter. 

Vores mødelokaler i Rejsestalden og Herskabsstalden er udstyret med moderne 
AV- udstyr og nænsomt indrettet med nytinventar i de stemningsfyldte og histo-
riske rammer. Læn dig tilbage og nyd dagen i godt selskab med fantastisk mad 
serveret i skønne omgivelser på slots kroen eller i den fredfyldte have. 

Stilen på Schackenborg Slotskro er enkel og smagfuld, inspireret af det franske 
køkken, og maden tilberedes i vid udstrækning med lokale råvarer. I aftenti-
merne serverer vi på slots kroen menuer samt enkeltstående retter. 

Vi kan også hjælpe jer med at arrangere sjov teambuilding med professionel 
instruktør i slotshaven, rundvisninger på det smukke hvide slot, ture under åben 
himmel i naturen på diger og vandrestier i Tøndermarsken, eller hop i gummi-
støvlerne og tag med på spændende østersjagt i Nationalpark Vadehavet. 

Vi kan også anbefale lerdueskydning på flugtskydebanen i Galgemark – ideelt 
til en sjov holdkonkurrence, der samtidig stiller visse krav til koncentration og 
præcision. Eller sæt kursen mod Rømø og lad vinden gribe sejlet i strandsur-
feren og mærk suset, når du ræser hen ad stranden på Vadehavsøen. Kontakt os 
allerede i dag for et uforpligtende tilbud til dit næste arrangement. Velkommen 
i Møgeltønder.



Events på Schackenborg
På Schackenborg kan vi tilbyde jer det mest unikke egnen 
kan byde på, et sted hvor adlen og de kongelige har taget 

beslutninger siden 1200-tallet, og hver en detalje i lokalet er 
indrettet efter nøje overvejelse. 

Vi har erfaringer med alt fra afholdelse af østersfestival til 
produktlanceringer og konferencer, så skal I holde et event, 

der skal være lidt udover det sædvanlige, kan vi i visse 
tilfælde også tilbyde jer adgang til Schackenborg Slot, hvor I 
kan opleve historiens vingesus i slottets riddersal eller spise-

salen samt holde mindre møder i slottets saloner. 

Kontakt venligst Schackenborg Slotskro på  
booking@schackenborg.dk eller telefon +45 79 30 69 00,  

for mere information om denne unikke mulighed.



Schackenborg 1, Møgeltønder 
6270 Tønder

+45 79 30 69 00 
booking@schackenborg.dk


