
KONFERENCER, FORRETNINGSMØDER 
OG EVENTS MED FORPLEJNING 

OG BØLGEBRUS I VERDENSKLASSE. 



GIV DINE FORRETNINGSFORBINDELSER 
EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE 

Sagafjord har i 2017 indrettet et professionelt mødelokale, hvor state of the art møder 
detaljernes tid fra 1950’erne. 

I kaptajnens salon øverst på skibet, med udsigt til vandet på alle sider, har vi, godt 
integreret i den maritime stil med blankpoleret messing og lakeret mahogni, installe-
ret av-udstyr i høj kvalitet. Det hele godt skjult i et specialbygget skab, når det ikke er 
i brug. Den nyindrettede mødesalon kan rumme op til 18 gæster, men Sagafjord har 
plads til 144 gæster, når hele skibet tages i brug. 



HOLD DET NÆSTE MØDE I SJÆLLANDS 
FØRSTE NATIONALPARK 

Sagafjord har indenfor de seneste par år gennemgået en kompromisløs istandsættelse, 
som har bragt skibet i en ualmindelig præsentabel stand, med respekt for de maritime 
og historiske detaljer. Der er blandt andet kommet nye spisesaloner, nyt soldæk og 
totalrenoverede motorer. 

Roskilde Fjord er en del af Nationalpark Skjoldungernes land, som er Sjællands første 
nationalpark. Sagafjord har igennem årene sendt ikke mindre end 700.000 gæster på 
eventyr, hvor man udover at suge fjordens fantastiske historie og enestående natur til 
sig, har kunnet nyde hinandens selskab under store fester eller til hyggelige middage 
for to. 

Nu er tiden kommet, hvor vi er klar til at byde erhvervslivet velkommen ombord til 
arrangementer i alle størrelser. 



SOM UDGANGSPUNKT ER 
ALT MULIGT PÅ SAGAFJORD 

Der er højt til himlen på Roskilde Fjord, og det er der også hos personalet på Saga- 
fjord. Derfor glæder vi os utroligt meget til at møde alle de kreative og spændende 
udfordringer, som venter. 

Vi byder på frugt, hjemmebagt kage og en dejlig kop kaffe eller te. Nyd en dejlig 
gourmetmiddag med flere retter eller en let frokost med et udvalg af det bedste på 
kortet. Måske lidt af det hele, eller måske noget, som er indkøbt til lejligheden. Som 
udgangspunkt er alt muligt på Sagafjord. Vi står klar til at hjælpe med alt hvad 
man kan finde på.
 
Vi tager imod selskaber fra 10 til 144 gæster, så kontakt os og få et godt tilbud, 
uanset størrelsen på arrangementet. Se venligst kontaktinfo på bagsiden. 

• Godt og velfungerende AV-udstyr
• Plads op til 144 personer
• Smukke maritime omgivelser
• Hjælp til at arrangere og planlægge
• Opfindsomme arrangementer som huskes
• Ligger kun 30 minutters kørsel fra København
• Forplejning og service i topklasse



VINDEBODER 18, 4000 ROSKILDE
INFO@SAGAFJORD.DK
WWW.SAGAFJORD.DK

BORDBESTILLING: 46 75 64 60 
FESTER OG ERHVERV: 73 70 99 00


