
Nordatlantens Brygge
Unikke konference- og mødefaciliteter i historiske 
rammer på Københavns havnefront



Velkommen til Nordatlantens Brygge Service og forplejning i centrum



Nordatlantens Brygges konference- og mødelokaler ligger 
på Christianshavns charmerende havnefront i et 5-etagers 
pakhus fra 1767 med udsigt over byens tårne, Nyhavn, 
Skuespilhuset og Operaen.

Pakhuset var i mere end 200 år centrum for skibs-trafikken 
til og fra Færøerne, Grønland og Island. I dag er bygningen 
gennemrenoveret og har bevaret sin nordatlantiske sjæl og 
maritime charme.

Den historiske bygning huser desuden kunstudstillinger, 
restaurant noma, Islands ambassade samt Færøernes og 
Grønlands repræsentationer.

De rummelige og rustikke konference-, selskabs- og 
mødelokaler Reykjavík og Nuuk samt vores grupperum er 
udstyret med standard av-udstyr og vi har plads til op til 
180 siddende gæster. 

Vi tilbyder forplejning fra faste eksterne leverandører, der 
kan tilpasses det enkelte arrangement.

Vores tilbud inkluderer forplejning, lokaleleje, garderobe 
samt betjening under hele arrangementet. 

Med i prisen for mødepakker er desuden entré til de kunst- 
udstillinger, der vises i pakhuset. Det er muligt at booke 
en rundvisning i udstillingerne og den historiske bygning i 
forbindelse med arrangementer.

Vi tilpasser naturligvis gerne rammerne efter individuelle 
ønsker og behov. Det er også muligt at medbringe egen 
forplejning, men vi har ikke faciliteter til madlavning. 

I er velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger 
og en snak om jeres kommende arrangement.

Med venlig hilsen

Konferenceafdelingen

Nordatlantens Brygge



Nuuk: 216 m2 maksimum 110 siddepladser / 150 stående 



De rummelige lokaler kan bl.a. anvendes til møder, konferencer, selskaber og seminarer, workshops og produktpræsentationer



Runde eller firkantede borde kan opstilles efter ønske, f.eks. som gruppeborde, maksimum 100 personer 



Standard av-udstyr er inkluderet i tilbuddet - ekstraudstyr indlejes efter behov



Mulighed for afholdelse af receptioner og selskaber

Bespisning af op til 170 siddende gæster

Nordatlantens stemning er intakt i det gamle pakhus



Forplejningen er nordisk inspireret, fortrinsvis baseret på lokale råvarer og byder på snacks, buffeter og mere traditionelle menuer mm.



Stole- og bordopstillinger arrangeres efter behov



Reykjavík: 350 m2 maksimum 180 siddepladser / 300 stående



Inspirerende udsigt over byens tage og tårne Charmerende kig til Nyhavn



Oplev nordatlantens kunst og kultur i pakhusets udstillinger, der kan besøges ved receptioner og i pauser



Hør om mulighederne for at ankomme til Nordatlantens Brygge ad søvejen





Strandgade 91, 1401 København K, tel. +45 3283 3710, fax. +45 3283 3701, booking@bryggen.dk, www.nordatlantens.dk

Hvis du ønsker at vide mere om 
mulighederne for at afholde møder, 
selskaber, konferencer eller andre typer 
arrangementer på Nordatlantens Brygge, 
kan du læse mere om vores tilbud på 
www.nordatlantens.dk eller kontakte 
konferenceafdelingen direkte på 
32833710 / booking@bryggen.dk.

Med venlig hilsen

Konferenceafdelingen
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