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At være i et hus fra 1693 er meget specielt. At huset tilmed er beliggende i vandkanten kun 17 
minutter fra centrum af Århus er også unikt. Med et dagligt arbejde hvor der er højt til loftet, udsigt 
til eng, fjord og mark, føler vi os privilegerede. 
 
Storbyens udfordringer gør ikke glæden mindre, og en snak med vore mange kursister bekræfter 
kun luksusen i at kunne parkere lige ved døren, ovenikøbet gratis. Det gør, at dagen starter meget 
anderledes og positivt. Køreturen gennem Marselisborg skovene uanset sæson, er det første, der 
fortælles om, og det gør kursisterne glade.    
 
Den glæde skal udnyttes og lokaler, beliggenhed, gastronomi, service samt en personlig betjening 
gør bare stedet unikt. Befinder man sig i sådanne omgivelser, kan man ikke andet end agere 
positivt, boble af passion, engagement og kreativitet. 
 
 

Velkommen til Norsminde Kro

Søren Pedersen 
Ejer



Logi & Gastronomi 
27 værelser 

54 sengepladser 
80 spisepladser i Brasseriet 

35 spisepladser i Restauranten Près.

Mødelokalernes kapacitet 
Skønne lokaler fra 2-200 pers. 

200 pers. i biografopstilling 
70 pers. i øer eller skoleborde 

30 pers. i hestesko

Gratis parkering & Udsigt ad libitum



 
Kroen har gennem mange år opbygget et vist gastronomisk niveau.  Alt fra morgenbrød til petit four til kaffen har 
vi vendt og drejet og kræset om. Vort gastronomiske niveau er højt, og vi går gerne langt for de gode produkter. 
Kroen har selv en stor produktion af forskellige råvarer fra området omkring kroen, råvarer der hver især er med 
til at gøre oplevelsen unik.  
 
Til vores kursister serveres frokosten på tallerken, anrettet med særlig omhu til hver enkelt gæst. Kagen til kaffen 
og rug-kvikkerne under mødet er hjemmebagte, mens aftenmenuen så vidt muligt er lavet på lokale råvarer, hvad 
enten man spiser i Brasseriet eller i restauranten i vinkælderen.   
 
Foruden restauranten gemmer vinkælderen også på et hyggeligt bar- og loungeområde med dybe lænestole og 
en helt igennem unik atmosfære. Her runder vores kursister altid dagen af med en drink inden en velfortjent 
middag efter en lang arbejdsdag.

Gastronomien og Norsminde Kro



Værelserne på kroen er en oplevelse i sig selv

Den Gamle krostue anno 1693.



Dette er kroens ældste fløj. Værelserne er originale, men nyrestaurerede med 
respekt for historien. Alle værelser er indrettede i glade, maritime farver, som 

komplimenterer de flotte omgivelser. 

Værelserne er individuelt indrettede og i forskellige størrelser. Alle er gennemrenoverede, og 
møblementet er en skøn blanding af restaurerede møbler og effekter fra kroens lange historie.

Alle værelser i Fjordfløjen har udsigt over Norsminde Inderfjord. Værelserne er store,  
rummelige og charmerende. På den nederste etage har alle værelser himmelseng og egen terrasse. 

På den øverste er udsigten sublim, og i klart vejr ses hele inderfjorden og fjordengenes 
fuglereservat.

Hovedbygningen fra 1952

Fjordfløjen fra 1989

Autentisk anneks i badehotelstil fra 1693

Kroen har 3 værelseskatagorier





Storkundeaftale ml. _______________ & Norsminde Kro A/S 

Firma: _________________ 

Adresse: _________________ 

Postnr. & by: _________________ 

Hovednr. _________________ 

Kundenr.: _________________ 

Kontakt: _________________ 

E-mail: _________________ 

Tlf. _________________ 

  
 
Periode: Nærværende aftale er gældende fra d. _________________ 

Storkunde-fordele: 

1. Der gives 10 % rabat på alle _________________ kursus- og konferenceaktiviteter på Norsminde Kro. Udgangspunktet er Norsminde Kros 

standardpakker og listepriser, som beskrevet på Norsminde Kros hjemmeside, dog med den ændring, at morgenmaden som standard 

serveres i kursuslokalet. Såfremt ønskerne for ankomst- og afrejsetidspunkt falder uden for standardpakkernes tidspunkter, fremsendes 

tilbud, der matcher behovet. 

2. Morgenmad til kursister serveret i lokalet vil bestå af hjemmebagt lyst brød, hjemmelavet marmelade, honning, ost, pålæg, kaffe/te. 

Normalt tillæ
gges kr. 50 pr. pers. for servering af morgenmad i lokalet, men som del af specialaftalen er det uden beregning for 

_________________. 

3. I forbindelse med overnatning for kursister vil indlogeringen ske på enkeltværelser – minimum standardværelser. Såfremt Norsminde 

Kro ikke på de ønskede datoer har mulighed for at tilbyde enkeltværelser i minimum standardkategorien, orienteres _________________ 

herom i forbindelse med booking-forespørgslen og ved samme lejlighed forelægges alternative overnatningsmuligheder som fx B&B-

værelser, overnatning på twin bed dobbeltværelser samt overnatning hos Norsminde Kros eksterne samarbejdspartner.   

4. Automatisk opgradering til bedste ledige værelseskategori. 

5. Ved overnatning uden for kursusregi tilbydes _________________ overnatning i enkeltværelser inklusiv morgenbuffet for kr. 625 med 

indlogering på minimum standardværelser. Der er gratis trådløst internet over hele kroen. Normalprisen for overnatning på standard 

enkeltværelser inkl. morgenmad er kr. 700. 

6. Betaling sker med kreditkort ved afrejse eller via faktura med 60 dages netto betalingsfrist. 

7. Kontaktpersonen i virksomheden inviteres 1 gang årligt til et evalueringsmøde. 

Afbestillingsregler 

 
 
Som en særlig gestus over for firmaer med storkundeaftale er følgende afbestillingsregler gældende. 

1. Ved arrangementer med en anslået arrangementspris på mere end kr. 40.000 kan hele arrangementet anulleres, uden omkostninger, 

indtil 1 måned før ankomst. Herefter kan arrangementets flyttes til en ny dato uden beregning inden for 14 dage. Sker dette ikke 

faktureres et afbestillingsgebyr på 15 % af den anslåede arrangementspris. 

2. Arrangementer med en anslået arrangementspris på mindre end kr. 40.000 kan annulleres uden beregning til enhver tid. Disse 

arrangementer kan naturligvis også flyttes til en ny dato inden for 14 dage uden beregning, men det er ikke en betingelse. 

3. Værelsesreservationer kan annulleres uden beregning til hver en tid. 

  
Betingelser: 

Rabat fratrækkes alle fakturaer løbende. Kundenr. _________________ skal oplyses ved bestilling for at reservationen kommer med på 

storkundeaftalen. Allerede afholdte arrangementer kan ikke udløse storkundeaftalens fordele. Kontaktpersonen accepterer modtagelse 

af nyheder fra Norsminde Kro pr. post og pr. e-mail. 

Alle priser er opgivet inkl. moms. 

Norsminde Kro_________________ 

  
_____________________________________ __________________________________ 

DatoSøren PedersenDatoUnderskrift 

Direktør

Norsminde Kro A/S 

Gl. Krovej 2 

8300 Odder 

Tlf. 86932444 

CVR 30604695 

Hotelchef Anne Kau Henriksen 

norsminde@norsminde-kro.dk 

 

Du kan få en 

Storkunde- 
aftale

Vi tilbyder storkunde-
aftaler for en min. 
omsætning på kr. 

100.000,- pr. år med 
mange lukrative fordele. 

Kontakt os, så vi sammen 
kan se på mulighederne 

for et fremtidigt 
samarbejde.

10 % fakturarabat 
Automatisk opgradering 

af værelseskategori 
Rabat på værelser 
udenfor kursusregi 

60 dages kredit 
Vederlagsfri annullering 

Morgenmad i lokalet 





Onsdag den 27. september 2019 satte 14 Alm Brand ledere hinanden stævne på Norsminde Kro – en række 
udfordringer skulle knækkes på et døgn, hvilket i vores optik fordrede de helt rette omgivelser, der ud over de vanlige 

mødefaciliteter også skulle kunne stimulere os til at finde de rette løsninger. 
  

Valget faldt af mange årsager på Norsminde Kro – et valg vi her bagefter er endog meget glade for. 
  

Norsminde Kro ligger centralt placeret i landet kun 20 minutters kørsel fra Aarhus centrum i noget af Danmarks smukkeste 
natur – og den nabo beliggende lystbådehavn topper den skønne placering. 

Fra vi kørte ind i indkørslen og parkerede vores biler på de mange fine p-pladser kun få meter fra hoveddøren – ja, så 
oplevede vi bare et meget højt serviceniveau fra et kompetent og meget venligt personale, der under hele vores ophold 

havde fokus på os og vores velbefindende. 
  

Norsminde Kro er vel især kendt for sit meget høje gastronomiske niveau – og stedet skuffede ingenlunde. Vi nød den 
skønne mad og de lifl ige dråber, der blev indtaget dels i den fine restaurant, men også i stedets helt specielle vinkælder. Alt 

dette til en i øvrigt helt fair pris. 
  

Alt i alt oversteg opholdet med længder vore forventninger – og vi fik knækket vore udfordringer.  
  

Stor tak til til Søren P. og personalet – ikke sidste gang vi har henlagt møde aktivitet til Norsminde Kro. 
  

Med venlig hilsen 
  

Morten Bach 
Markedschef Privat 

 

Markedschef Privat

Morten Bach



Professionelle tovholdere

Fra første kontakt pr. telefon eller mail og til den succesfulde afvikling af arrangementerne på Norsminde Kro står 
et helt team af kompetente receptionister og konferencekoordinatorer parat til at hjælpe jer med at skabe så godt 

et arrangement som overhovedet muligt.  
 

Til sammen har vi mange års erfaring med at skabe møder og konferencer. Vi behovsafdækker, idéudvikler, 
planlægger, tænker ud af boksen og afvikler store som små arrangementer hver eneste dag. Mulighederne er 

utallige og fleksibiliteten stor.  
 

Alle arrangementer tager udgangspunkt i jeres behov, vores mødepakker og de skræddersyede elementer, der 
sikrer at hvert arrangement er en succes. Vi sætter en stor ære i at få koblet jeres ønsker og vores unikke rammer 

sammen til en helhed, der matcher jeres budget og overgår jeres forventninger. 
  

Vi ser frem til at skabe rammerne om jeres næste arrangement. 
  



Kroens Vinhotel

Tag en drink i kælderen
Slyngelstuen fra 1693



Vi kan tilføre jeres arrangement anderledes indhold 



Dagsmøde 
Plenumlokale 

Morgenbuffet i Krostuen 
Kaffe/te & vand i lokalet 

Frugt i lokalet 
2 retters frokostmenu i 

Brasseriet 
Eftermiddagskaffe med 

hjemmebagt kage i lokalet 
 

Pris pr. person 595,-

Luksus Døgnmøde 
Plenumlokale 

Morgenbuffet i Krostuen 
Kaffe/te & isvand i lokalet 

Frugt og sunde snacks i lokalet 
2 retters frokostmenu i Brasseriet 

Eftermiddagskaffe med 
hjemmebagt kage i lokalet 

 
Vinsmagning i vinkælderen 

6 retters gourmetmenu serveret i 
Vinkælderen 

- med efterfølgende kaffe med sødt 
Egen lounge til aftenhygge 

Overnatning i vores bedste værelser 
Morgenbuffet 

 
Pris pr. person 2.150,-

Kroens mødepakker

Døgnmøde 
Morgenbuffet i Krostuen 
Kaffe/te & isvand i lokalet 

Frugt i lokalet 
2 retters frokostmenu i 

Brasseriet 
Eftermiddagskaffe med 

hjemmebagt kage i lokalet 
 

Aperitif i Vinkælderen 
3 retters middag i Brasseriet 

- med efterfølgende kaffe 
med sødt 

Egen lounge til aftenhygge 
Overnatning 

Morgenbuffet 
 

Pris pr. pers. 1.595

Det med småt 
Plenumlokale, standard AV-udstyr, 
wifi  er inkl. i prisen 
Der er adgang til print, mail og kopi  
Mulighed for tilkøb af grupperum 
Enkeltværelsestillæg à kr. 300



Mange andre steder vælger man at lave frokostbuffeter, hvilket er 
rigtig fint. Vi har dog valgt at servere frokosten omhyggeligt anrettet 
til hver enkelt gæst. For os er der i sandhed tale om et gastronomisk 

pusterum, hvor batterierne lades op, og sanserne mættes.  
 

Således beredt går kursisterne mætte fra bordet klar til næste del af 
dagens program.

Frokosten er af et dagens vigtige måltider. Vi ønsker at give jer et 
gastronomisk visitkort med på vejen, skabe en aha-oplevelse, få 

gæsterne til at tænke over, at råvarer ikke bare er råvarer og få dem 
til at føle sig forkælet i de 40 minutter, en kursusfrokost normalt 

varer.

Frokosten på Norsminde Kro





 
 
Unikke lokaler 
En historisk stemning 
Gastronomi på højt plan (hjemmelavet og lokalt) 
Natur 
Service 
Markedspriser 
Parkering lige ved fordøren (gratis)  
Markedets bedste og hurtigste internet (gratis) 
Unikke værelser  
Professionelt og engageret personale 

10 punkter hvor Norsminde Kro 
skiller sig ud fra alle andre.



Den Gamle krostue anno 1693.

Med tæerne i vandkanten og fødderne solidt plantet i den østjyske muld

Den Gamle krostue anno 1693.



Den Gamle krostue anno 1693.

Du sidder i vandkanten, spiser fra den østjyske muld, og bor tæt på AARHUS.

Den Gamle krostue anno 1693.



Tag en drink i kælderen
Slyngelstuen fra 1693

ÅRHUS er i horisonten, ungerne fisker krabber, og far er i vinkælderen.  
NORSMINDE KRO er for hele familien.



UDENFOR ÅRHUSGastronomi•Lokale råvare• Ekslusivt vinudvalg• 325 års 
historie•  

27 værelser individuelle værelser• Beliggende på havn & 
badestrand




