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VELKOMMEN TIL HOTEL SAXKJØBING

GOD MAD I FOKUS

Idyllisk placeret midt på Torvet i den gamle handelsby Sakskøbing på Lolland, ligger Hotel 
Saxkjøbing, der siden 1835 som Kongelig Privilegeret Kro, har været byens samlingspunkt, 
og budt velkommen til gæster fra nær og fjern.

Et hotel og en restaurant med en afslappet at mosfære, nænsomt restaureret med moderne 
elementer, men tro mod ånden i det gamle hotel.

Hotellets ejere Claus Meyer og Ebbe Frahm har sammen sat deres præg på hotellet og 
dermed bidraget til dets videre historie.

Hotel Saxkjøbings køkken, som ledes af køkkenchef Brian Krag Andersen, har et tæt 
samarbejde med lokale gårde, fiskere og fødevareproducenter og arbejder på at genskabe 
stoltheden omkring de udsøgte råvarer og produkter. Mad af høj kvalitet og af lokale råvarer 
og så vidt muligt økologi hele vejen igennem er en hjertesag for os.

Menukortet byder på både husmandskost og gastronomiske menuer, der skifter i takt med 
årets gang.

Hotellets restaurant har åbent for a la carte både til frokost og aften i alle ugens dage.



MØDER

FIRMAFESTER

Det gamle hotel har altid lagt op til fest og selskabelighed, og det gør det stadig. Der er alle 
muligheder for at holde lige netop den firmafest I ønsker jer i hyggelige omgivelser. Vi ved, 
at alle fester har en stor betydning for både medarbejdere, kunder og arrangører, så vi gør alt 
for at gøre firmafesten til en enestående og uforglemmelig oplevelse.

Vi afholder firmafester efter jeres ønske med 20 til 180 deltagere. Det kan være alt fra te-
mafester til events – som vi hjælper gerne med at afstemme i forhold til jeres forventninger.

Gode møder, kurser og konferencer kræver ofte grundige overvejelser. Vi tilbyder et fredeligt 
miljø, der opfordrer til fordybelse, og hvor ideerne kan udfolde sig.

Alle vores lokaler er lyse og har samtidig et historisk præg. De er alle indrettet med gode 
stole og borde, så man sidder godt - også en hel dag. Der er hurtig og stabil trådløs internet 
forbindelse på hele hotellet - både i lokaler og på værelser. Internet forbindelsen kan benyttes 
frit og ubegrænset. Derudover er der projektor, whiteboard og flipover, som standard i møde-
lokalerne og alle deltagere får blokke og kuglepenne. I vores store sal Teatersalen er der også 
håndholdt mikrofon eller headset.

Der er rigtig mange muligheder på Hotel Saxkjøbing og alt efter hvad jeres arrangement skal 
bruges til, så hjælper vi gerne med at finde den optimale løsning.



Hotel Saxkjøbing rummer gode lokaler til alle former for møder, kurser og konferencer med 
plads til 2-180 personer:

Femø er et dejligt ny renoveret lokale, der har direkte adgang til hotellets have og gårdhave. 
Femø har plads til max. 60 personer i biografopstilling.

Teatersalen – den gamle hyggelige sal fyldt historisk stemning har en stor scene, som er vel-
egnet til mange formål, både foredrag, koncerter, undervisning, teambuilding mv. Teatersalen 
har plads til max. 180 personer i biografopstilling.

Falster og Fejø – hyggelige stuer med historisk stemning. 
De har begge plads til max. 20 personer i biografopstilling.

Lilleø – grupperum til max. 8 personer

Værelser:
Hotel Saxkjøbing råder over 32 værelser hvoraf 1 er enkelt værelse og resten er 
dobbeltværelser. Totalt har hotellet 73 sengepladser, når alt er redt op.

I vores madskole kan vi kombinere jeres møde med muligheden for at lave mad sammen. 
Vi sammensætter et program for store og små grupper efter ønske, hvor vi både inkluderer 
madskole, vinsmagning, borddækning, fortælling om lokale råvarer og meget mere. 
Vi ligger midt i Sakskøbing by, men vi er også meget tæt på havn og naturområder, så der er 
rig mulighed for mange aktiviteter.

Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, som kan tilbyde alt fra kanosejlads på fjorden til 
aktiviteter på cykel, og så er der jo også mulighed for ølsmagning på det lokale bryggeri eller 
en rundvisning på et af Danmarks største økologiske landbrug. Skal det være vildt kan en 
guidet tur i staldende i Knuthenborg Safaripark arrangeres.

Når I har sat rammerne for hvad I vil opnå, så kommer vi med en idé og et oplæg.

FACILITETER

SAXKJØBING MADSKOLE & ØVRIGE EVENTS


