
Eventplænen på Egeskov danner 
årligt rammen om en lang række 
mega-events med op til tusindevis 
af deltagere. Her kan mødegæster 

nyde en middag eller underholdes af koncer-
ter i store festtelte med direkte adgang til 
slottets stemningsfyldte park og have. Da 
et større kendt bilmærke skulle afholde årets 
vigtigste kundearrangement, lagde de smukke 
haver græs til mere end 3500 bilejere, som 
var inviteret til familie-picnic og præsentation 
af nye bilmodeller. På Egeskov er personalet 
vant til at håndtere events i den størrelses-
orden. 

-Vores speciale er de større firmaevents eller 
kundearrangementer, fra et par hundrede og 
op til flere tusinde gæster til en spændende 
dag ude, siger Henrik Neelmeyer, CEO på Ege-
skov.

Mange firmaer og foreninger ynder at invite-
rer deres kunder og medlemmer på Egeskov, 
hvor de nyder en ”hyggedag” gerne med en 
let frokost i et telt eller som picnic. Det stør-
ste arrangement til dato var i forbindelse med 
en bankfusion, hvor 8.000 deltagere blev for-
kælet med en temadag på Egeskov, afrundet 
med gallamiddag og underholdning i store tel-
te. Det er lige præcis den type af events, som 
matcher Egeskov godt. 

EvEntyrligE omgivElsEr
-Vores store styrke er, at vi udnytter de fanta-
stiske omgivelser. Vi har en af Europas smuk-
keste og prisvindende haver og plads til de 
helt store events. Og så har vi et unikt slot, 
som giver nogle helt enestående kulisser, som 
ingen andre eventsteder eller samlingssteder 
kan tilbyde, fortæller Neelmeyer. 

Egeskovs gamle slotshave er blandt Europas 
mest spektakulære og har ad flere omgange 
høstet anmelderroser, I Danmark, såvel som 
i udlandet. Mødegæster kan boltre sig på de 
omfattende grønne arealer, hvor de naturlige 
omgivelser danner de perfekte rammer for 
spændende teambuilding udfordringer. Der er 
plads til leg og latter i Piet Heins legendariske 
labyrint, eller på en vandretur i trætoppene i 
ca. 15 meters højde. Er man mere til fart og 
spænding kan man gå på historisk skattejagt 
rundt i slottets udstillinger, kæmpe som en 
moderne ridder på Segway på den 1000m2 

store bane, eller dyste i tovtrækkeri eller styl-
tegang. De indendørs arealer er ligeledes op-
lagte som kulisser til virksomhedsevents, hvor 
det 10.000 m2 store udstillingsområde byder 
på fornemme klassiske biler, fly og motorcyk-
ler. På Egeskov er der plads til samvær og op-
levelser for enhver smag.

-På Egeskov er man fælles om den smukke 
oplevelse ude i naturen, og der er mulighed 
for en række forskellige aktiviteter. Og det i 
nogle mangfoldige og historiske rammer, som 
man ellers ikke finder andre steder. Og så er 
vi jo begunstiget af, at vi har en geografisk 
placering midt i Danmark, der gør det nemt at 
komme hertil, siger Neelmeyer, og refererer til 
at Egeskov med sin centrale placering midt på 
Fyn, er let tilgængelig. 

til mødE i riddErsalEn
Egeskov råder ikke over mødelokaler i traditi-
onel forstand, men kan tilbyde særlige arran-
gementer i slottets elegante riddersal, samt 
indendørs med plads til 200 gæster i caféen 
Jomfru Rigborg. Caféen ligger placeret midt i 
haven, i de tidligere herskabelige stalde. Her 
findes lokaler til afholdelse af mindre møder 
med op til 60 personer, samt til foredrag og 
seminarer op til 100 personer eller middage 
for op til 200 personer. Cafeens italienske 
kokke tilbereder mad med fynske råvarer efter 
originale toskanske opskrifter. Egeskov kan 
bistå som sparringspartner i planlægning af 
firmaevents, eller som leverandør af skræd-
dersyede cateringløsninger pakket ind i en 
eventyrlig stemning.

www.egeskov.dk
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Den sydfynske attraktion 
Egeskov udgør en spektakulær 

kulisse for møder og events med sin 26 
hektarer store slotshave. Her er plads til 
fagsnak såvel som fordybelse, samt leg 

og latter til de mange teambuilding 
aktiviteter, hvor de fortryllende 

omgivelser tilføjer arrange-
mentet den sidste finish.


