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Raslund
Academy
Raslund Academy har store og lyse lokaler med moderne faciliteter,

som kan rumme op til 80 personer. Lokalerne er omgivet af smuk natur og
grønne omgivelser. Kun få kilometer udenfor Skanderborg ligger denne skønne
plet, som kan sætte rammen om netop dit arrangement.

Kursus- & Konferencelokale

Raslund Academy er det perfekte sted til afholdelse af kurser og konferencer.
Med en idyllisk og uforstyrret beliggenhed er her fred og ro væk fra en fortravlet og stressende hverdag. Her kan man uforstyrret koncentrere sig om
det, det hele drejer sig om. Her er både mulighed for opdeling af de indendørs
lokaler, samt udendørsaktiviteter på de grønne arealer.

Fest- & Selskabslokale

Raslund Academy’s dejlige og hyggelige lokaler egner sig i høj grad også til
familiefest med plads til et stort selskab. Her er rammerne, der kan gøre
din fest til noget ganske særligt. Fra festlokalet er der udgang til terrasse og
smukke parklignende omgivelser.

Raslund Academy’s store lokale er på 220 m og kan deles op i 2 lige
2

store lokaler med en lydtæt foldedør. Her er stole og borde til ca. 80 personer. Der
er også et mindre lokale på 15 m2 i forbindelse med køkkenet, samt et
konferencebord og stole til 10 personer i anretterkøkkenet.
Der forefindes trådløs internetopkobling, projektor til storskærm, lydanlæg,
whiteboard og flipover.
Det store anretterkøkken er udstyret med køle/fryseskab, komfur m/ovn,
industriopvaskemaskine og professionel kaffemaskine.
Der er service, glas, bestik, skåle, fade m.m. til ca. 80 personer.
Der er 2 toiletter i forbindelse med lokalerne.
Gode parkeringsforhold.
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aslund cademy ligger i dejlige omgivelser 3 km. nord for
Skanderborg og E45. Raslund er en tidligere proprietærgård med nybyggede
længer fra 2004. Bygningerne ligger i unikke omgivelser omgivet af parklignende
stor have med naturlige og anlagte søer og vandløb.
Raslund ligger i fuldstændig ugeneret smuk natur i landlige omgivelser med
marker og skov på nordsiden af Illerup Ådal.
Der kan evt. aftales brug af gårdens 15 ha. skov, eller man kan bruge Illerup Ådals
vandresti forbi vikingetidsudgravninger på en 5 km lang vandring.
Vi vil glæde os til at byde jer velkommen.
Låsby

Kontakt os for mere info:

457

Raslund Academy
Foerlev Møllevej 3
8660 Skanderborg
Tlf. 72 17 00 26
E-mail: phc@hwam.com
Find inspiration og besøg
Raslund Academy på Facebook.
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