
Hold dit næste arrangement  på næsseslottet

Næsseslottet giver dig de bedste forudsætning- 
er for at afholde eksklusive seminarer, strategi- 
møder, mindre konferencer, bestyrelsesmøder, 
middage mv. Du giver dine deltagere en ople-
velse for livet fordi naturen og de flotte omgivel-
ser går op i en højere enhed. 
Næsseslottets servicemindede personale  
sørger for alt det praktiske omkring dit arrange-
ment fx festmenu, underholdning, smukke  
dekorationer mv. Ud fra arrangementets karak-
ter udvælger vi den helt rigtige lokalitet. I vores 
historiske spisestue med oprindelige stukdeko-
rationer fra 1783 er der fx plads til 100 siddende 
konference-deltagere eller 60 med bordopdæk-
ning. Frédéric de Conincks oprindelige sove- 
værelse, der ligger på første sal med fransk  
altan og fantastisk udsigt over Furesøen, er 
ideelt til bestyrelsesmøder og strategimøder. 

Et dynamisk hus mEd  
historiskE røddEr 
Næsseslottet er en af Danmarks smukkest be-
liggende historiske bygninger. Det er bygget af 
Frédéric de Coninck i 1782-1783 og fungerer i 
dag som domicil for en række dynamiske virk-
somheder. Det enestående kontorhotel rummer 
i alt 40 arbejdspladser og fem mødelokaler for-
delt på tre etager. Som en bevidst kontrast til
det historiske islæt har vi valgt at indrettet slot-
tet i moderne funktionel stil.  Stueetagen inde-
holder blandt andet reception, pejsestue og 
jagtstue. I kælderen med de flotte hvælvinger 
ligger køkken og kantine samt mødelokale.  
På første og anden sal samt på loftsetagen er 
der indrettet kontorer i varierende størrelse – 
alle med søudsigt. 

udEndørs aktivitEtEr og  
kulturEllE arrangEmEntEr
Næsseslottet er omgivet af en smuk romantisk 
landskabshave i engelsk havestil skabt i  
1783-86 af De Conincks haveartikt Henri  
Drevon. Disse smukke omgivelser er velegne-
de til udendørs-arrangementer som sejlture, 
falkejagt, teambuildingsøvelser mv. Samtidig 
er Næsseslottet indrettet med køkkenfaciliteter 
til afholde større middagsarrangementer, hvor 
der er sørget for alt ned til mindste detalje. I 
samråd med dig planlægger vi menuen, vintrak-
tementet, udsmykningen og underholdningen. 
Næsseslottet er ikke kun forbeholdt vores 
beboere. Vi udgør en markant del af områdets 
lokalhistorie – og derfor inviterer vi i løbet af 
kalenderåret offentligheden inden for i haven og 
på slottet til forskellige kulturelle arrangementer 
som koncerter, teater, ballet, ferniseringer mv. 

For nærmere information kontakt Marianne 
Bolvig på Næsseslottet tlf. 45 47 50 03.

Næsseslottets naturskønne 
omgivelser og atmosfæren i 
den historiske bygning  
fra 1700-tallet vil danne  
rammerne om et uforglem-
meligt arrangement.

Dronninggårds Allé 136

Dk-2840 Holte

www.naesseslottet.dk

• De smukkeste omgivelser til eksklusive  
 arrangementer
• Fuld servicepakke ned til mindste detalje
• Historisk slotsbygning med masser af sjæl
• Unik mulighed for udendørsaktiviteter
• 20 km fra Rådhuspladsen


