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TRANESALEN har 30 m2 stort lærred. 18 m2 scene. 15 meter 
til loftet. I Tranesalen findes ud over vores generelle udstyr 
til rådighed (se folderens bagside) udstyr til at optage mødet 
på harddisk (lyd+billede). 

TRANESALEN & RESTAURANT LOUISE kan lægges sammen 
til ét stort lokale med plads til 500 siddende deltagere.  
Hver for sig er der plads til op til henholdsvis 300 deltagere 
i TRANESALEN og 200 i RESTAURANT LOUISE. Bygningen 

fremstår som et moderne arkitektonisk bygningsværk med 
15 meter til loftet, fritliggende spær og rustikke og rå mate-
rialer.

Vores mødefilosofi er, at Hindgavl Slots mødepakker og 
arrangementer skal kunne justeres individuelt. Derfor 
opstiller vi mødelokalerne efter ønske, så du får præcis det 
arrangement, de rammer og de muligheder, der er behov for 
i dit tilfælde.
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LADEN



KOSTALDEN huser på 1. etage fire møde- og konferencelo-
kaler med forskellige størrelser og indretning. Alle lokaler er 
lyse og komfortabelt indrettet med moderne interiør som 
fx vores 12 timers stole og klimaanlæg. I Kostaldens stue-
etage er hotelværelser.  

SVINESTALDEN er indrettet med hotelværelse i både stue-
etagen og på 1. sal. 

De to staldbygninger er nænsomt restaurerede med respekt 
for deres oprindelighed. I hotelværelserne kombineres de  
bedste elementer fra den oprindelige staldbygnings 
arkitektur og konstruktion med en række nye og dristige 
hotelløsninger, som byder på en anderledes og overraskende 
hoteloplevelse.

STALDENE

KOSTALDEN
STUEETAGE

WCWC

TRAPPE TRAPPE

ELEVATOR ELEVATOR

TRAPPE

KOSTALDEN
1. ETAGE

TRAPPE TRAPPE

ELEVATOR ELEVATORTRAPPE

HAVRESTUEN
75 M2

HVEDESTUEN
82 M2

STALDKNÆGTEN
200 M2

MÆLKEVEJEN
88 M2WC

WC

WC

WC



7

STALDENE



Hovedbygningen på Hindsgavl 
som består af selve slottet 
rummer møde- og konferen-
celokaler, hotelværelser, slots-
stuer og a la carte restaurant. 
Gennem 750 år har Hindsgavl 
Slot dannet rammen om vig-
tige møder og sammenkom-
ster. På slottet og i fløjene er 
det den klassiske slotsstil med 
lysekroner, ægte tæpper og hi-
storiens vingesus, der indhyller 
stuerne såvel som værelserne.
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SLOTTET



Bliv et møde rigere. Hold din konference på Hindsgavl.

Vi befinder os lige midt i landet, tæt på jer alle sammen. 

Overalt på Hindsgavl er der restaureret med respekt for 
arkitektur og stedets historie. Der er gennem tiderne truffet 
mange store beslutninger på adressen Hindsgavl Allé 7 i 
Middelfart, og det bliver der såmænd stadig. I særdeleshed 
er Hindsgavl i en klasse for sig, når det drejer sig om at stille 
rammer til rådighed for formidling og tilegnelse af viden.

Som et supplement til de ideelle indre rammer har vi Lille-
bælt for enden af slotsparkens plæne, badebro, romantisk 
slotshave, egen køkken-, urte- og frugthave, som forsyner 
slotskøkkenerne med årstidens råvarer samt stor Naturpark 
velegnet til gå- og løbeture i glasklar havluft blandt krondyr 
på grønne stier.  

Transportforhold:
Til lands, til vands og i luften. 3 kilometer til banegården  
(10 min. i taxa), egen bådebro samt helikopterlandingsplads.
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