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En historisk oplevelse
Kronborg har igennem 600 år været en historisk scene. 

Vigtige beslutninger, pompøse banketter, romantik og dramaer. 
Mængden af historier på Kronborg er næsten uendelig. Og de 
har inspireret store historiefortællere som Shakespeare og H.C. 
Andersen. I dag har Kronborg status som verdens kulturarv – 
ligesom Pyramiderne, Den kinesiske mur og Taj Mahal.

Slottet har i århundreder været forbeholdt kongefamiliens store 
fester. Men i dag kan virksomheder og private også anvende 
Kronborg. Smukke sale, rustikke stenvægge, historiske søjler, 
dramatiske hvælvinger – valget er dit. 

Brug Kronborgs historier og skab et unikt afsæt ved dit eget 
arrangement.

EN HISTORISK OPLEVELSE
• Fyr kanonerne af

• Velkomstdrink med havudsigt

• Nyd en renæssancemiddag

• Få besøg af Hamlet: To be or not to be
• Fakler langs voldgraven

SMÅ OG STORE ARRANGEMENTER
• Middag og Galla

• Møder og Konferencer

• Bryllupper

• Events

KAPACITET
• 500 gæster i største lokale

• 1.000 gæster på slottet

• 10.000 gæster udendørs

KRONBORG SLOT

ARRANGEMENTER OG EVENTS 

Fotos: Thomas Rahbek - SLKE, Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, Lili Hesselberg, Henrik Nielsen
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En kongelig fest
Hold et mindre arrangement eller et brag af en gallafest i 
Kronborgs enestående rammer. Kronborg har stemningsfulde 
lokaler i mange størrelser. 

Besøg de historiske udstillinger. Byd velkommen med kongens 
kanonskål. Oplev historisk fægtekunst. Hør om renæssancens 
vilde fester. Få besøg af Hamlet. Afslut aftenen med fyrværkeri. 
Kronborg skræddersyr dit arrangement.

Gastronomien på Kronborg er af høj kvalitet. Inspirationen hentes 
fra det nordiske køkken med fokus på årstidens råvarer fra 
Kongernes Nordsjælland. Menuen kan tilpasses, så den henter 
inspiration fra renæssancen.

MIDDAG PÅ SLOTTET
500 gæster i ét lokale. 1.000 gæster i flere lokaler.

KRONBORG SLOT

MIDDAG OG GALLA

Fotos: Thorkild Jensen, Thomas Rahbek - SLKE, Peter Brinch , Jon Norddahl, Henrik Nielsen
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Hvor historier mødes MØDEPAKKER
500 gæster i ét lokale og 1.000 gæster i flere lokaler

Kronborgs mure har gennem århundreder været rammen om 
møder mellem mennesker. Her er blevet truffet vigtige be-
slutninger om økonomi, ledelse, kommunikation, branding-
værdier, strategiske partnerskaber, globalisering og meget 
mere. 
 
Temaer som også er vigtige for nutidige virksomheder. Tag 
afsæt i Kronborgs historie ved det næste møde i din virk-
somhed. 

Kronborg har mange lokaler og er velegnet til både små  
møder og til store konferencer med op til 500 gæster. Benyt 
de mange udendørsfaciliteter til walk-and-talk, teambuilding 
eller måske en frokost i det grønne. Få besøg af Hamlet, 
tænk store visioner. To be - or not to be.

KRONBORG SLOT

MØDER OG KONFERENCER

Fotos: Jon Nordstrøm, Henrik Schurmann, Thomas Rahbek - SLKE



Kronborg Slot • +45 49 21 30 78 • kronborg@natmus.dk • www. kronborg.dk

KRONBORG SLOT

TEAMBUILDING OG FIRMAUDFLUGT 

Fotos: Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, Martin Kaufmann, Henrik Nielsen

En tur som går over i historien

Virksomheder som besøger Kronborg kommer med mange sjove idéer 
og Kronborg hjælper gerne på vej. Her er et udpluk af idéer:
 

· Klæd jer ud i historisk tøj
· Nyd champagne med havudsigt
· Hold en eventyrlig sommerfest
· Opfør årets firmarevy i flotte kulisser
· Kom til nytårskur på slottet
 
Hvad finder I på?

· Gå på skattejagt med GPS
· Byg sæbekassebiler og afhold konkurrence
· Hold ”orienteringsløb” på slottet
· Udfordre hinanden med historisk kampsport
· Lav story telling om jeres egen virksomhed
· Vogt får mellem voldene
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Fest i romantiske rammer
Kronborg Slot emmer af romantik og er en smuk ramme 
omkring ethvert bryllup. Konger og dronninger har i år-
hundreder fejret deres kærlighed på slottet – nu har 
I mulighed for at holde jeres bryllup på slottet.

Byd gæsterne velkommen med trompetfanfarer. Bliv viet 
i den hyggelige Slotskirke. Få taget smukke bryllupsfotos 
med slottet i baggrunden. Fyr kanonerne af. Hold reception 
for alle vennerne. Få velkomstdrink på Flagbastionen med 
udsigt over havet. Nyd bryllupsmiddagen i et af slottets 
smukke lokaler. Dans brudevals i den storslåede Dansesal 
og afslut dagen med fakkelallé langs voldgraven.

Gastronomien på Kronborg er af høj kvalitet. Inspirationen 
hentes fra det nordiske køkken med fokus på årstidens 
råvarer fra Kongernes Nordsjælland. Menuen kan tilpasses, 
så den henter inspiration fra renæssancen.

BRYLLUP 
500 gæster i ét lokale og 1.000 gæster i flere lokaler

KRONBORG SLOT

BRYLLUPPER

Fotos: Henrik Shurmann, Thoekild Jensen, Vicki Maddison v. Making Memories, Vicki Maddison v. Making Memories
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Unikke events  
i historiske rammer
Kronborg har i århundrede været centrum for arrangemen-
ter og  aktiviteter af enhver art. Nu er der mulighed for at 
afvikle små og store events. Koncerter, foredrag, udstil-
linger, wienerbal, julemarked, renæssanceshow, teaterfore-
stillinger, fotooptagelser, og meget mere. Vi har også plads 
til jeres arrangement.

Indendørs er der mange lokaler - fra kælder til kvist. Små 
hengemte loftsrum og store imponerende sale. Udendørs 
ligger Søbatterierne og voldanlægget som er velegnet til 
fysiske aktiviteter, forestillinger m.m. 

Vi er vant til store setups og kan koordinere alt det praktiske 
samtidig med, at vi hele tiden passer på det gamle slot, som 
er fredet som kulturarv på verdensniveau.

KRONBORG DANNER RAMME OM 
EN RÆKKE EVENTS SOM F.EKS:

• Koncerter

• Bal 

• Messer

• Udstillinger

• Foredrag

• Vin-og ølsmagninger

• Julemarked

• Teaterforestillinger

• Modeshows

KRONBORG SLOT

EVENTS

Fotos: Thomas Rahbek - SLKE, Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, Christina Elmetofte - SLKE
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Kronborg er et prægtigt renæssanceslot, hvor kongerne 
iscenesatte sig selv som magtfulde fyrster. Slottets ”kronjuvel” 
er Dansesalen - Nordeuropas største renæssancesal. Her holdt 
kongerne overdådige fester i ugevis. 

I dag er salen en fantastisk ramme om ethvert arrangement.

Salen har en fantastisk akustik, som gør den velegnet til alt 
fra konference til rock koncert. Oplev ”Kongens kanonskål” 
med trommer, trompeter og kanoner, som Shakespeare har 
udødeliggjort i sit teaterstykke ”Hamlet”.

Salen er åben for offentligheden, men kan bruges til 
arrangementer, som foregår uden for slottets åbningstid.

KRONBORG SLOT

DANSESALEN 

Fotos: Finn Christoffersen, Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, SLKE

Nordeuropas største 
renæssancesal

KAPACITET
Banquet - Langborde: 500 gæster
Banquet – Runde borde: 400 gæster
Teater: 500 gæster
Reception: 500 gæster

ANVENDELSE
• Middage
• Receptioner
• Konferencer
• Teater

DIMENSIONER
62 x 12 meter

ETAGE
2. sal
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KRONBORG SLOT

DEN LILLE SAL 

Fotos: SLKE, Peter Brinc

KAPACITET
Banquet - Langborde: 150 gæster
Banquet – Runde borde: 108 gæster
Teater: 160 gæster
Reception: 160 gæster

ANVENDELSE
• Middage
• Receptioner
• Konferencer
• Forestillinger

DIMENSIONER
Den Lille Sal: 9 x 22 meter
Forgemak: 9 x 10 meter

ETAGE
1. sal

Smuk middelaldersal
Salen kan føre sin historie helt tilbage til 1400-tallet, hvor den var 
en del af middelalderborgen ”Krogen”. I 1580’erne blev salen en 
del af det prægtige renæssanceslot ”Kronborg”. Her legede den 
lille prins Christian 4. og mødte sin far ”Kongen”.

Salen er, på trods af navnet, én af de største sale på Kronborg. 
Med sine enkle hvide vægge, brede plankegulve og gigantiske 
loftsbjælker, har salen et næsten moderne udtryk. 

Salen er særdeles velegnet til konferencer, middage og 
forestillinger. Salen har tilknyttet et stort forgemak og 
indgangsrum.
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KRONBORG SLOT

DET BLÅ GALLERI

Fotos: Jon Nordstrøm, Thomas Rahbek, Martin Kaufmann

KAPACITET
Banquet - Langborde: 120 gæster
Banquet – Runde borde: 110 gæster
Reception: 150 gæster

ANVENDELSE
• Middage
• Receptioner

DIMENSIONER
Det Blå Galleri: 48 x 4 m

ETAGE
1. sal

Kongens kærlighed
Kronborg skulle oprindelig have været et slot med tre fløje. 

Men kongens kærlighed var stor. Dronning Sofie og hendes hof-
damer skulle naturligvis kunne komme tørskoet fra dronningens 
gemakker i nordfløjen til Dansesalen og Slotskirken i sydfløjen. 
Derfor byggede kongen en ekstra fløj på Kronborg.

Galleriet er meget smukt med sin enorme længde og blåmalede 
bjælker. Fra de enorme vinduer kan man nyde udsigten over havet 
eller den imponerende slotsgård. Galleriet er velegnet til middage 
og receptioner.
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KRONBORG SLOT

ERIK AF POMMERNS KAMMER 

Fotos: Jon Nordstrøm, Henrik Schurmann

KAPACITET
Banquet - Langborde: 86 gæster
Banquet – Runde borde: 90 gæster
Teater: 80 gæster
Reception: 100 gæster

ANVENDELSE
• Middage
• Receptioner
• Konferencer
• Teater

DIMENSIONER
Erik af Pommerns Kammer: 7 x 18 meter
Forgemak: 7 x 6 meter

ETAGE
Stueetage

Historiens vingesus
Kammeret er med sine 600 år ét af slottets ældste rum. 

De rustikke mure og søjler har dannet ramme om vigtige 
beslutninger. Aftalen om Øresundstolden blev antagelig indgået 
i kammeret. En told som var meget indbringende for Danmark 
i ca. 430 år.

Lokalet er velegnet til middage, konferencer og receptioner. I 
tilknytning til lokalet findes et forgemak, hvor man kan se de 
gamle skydeskår.



Kronborg Slot • +45 49 21 30 78 • kronborg@natmus.dk • www. kronborg.dk

KRONBORG SLOT

FREDERIK 2.S VINKÆLDER  

Fotos: Henrik Schurmann, Jon Nordstrøm, SLKE

KAPACITET
Banquet - Langborde: 140 gæster
Banquet – Runde borde: 140 gæster
Reception: 140 gæster

ANVENDELSE
• Middage
• Receptioner

DIMENSIONER
Vinkælder: 30 x 11 meter
Appendix: 4 x 11 meter

ETAGE
Kælder

Kongens Vinkælder
Under Kronborg ligger kongens vinkælder. Her havde han en 
vinsamling, som antagelig var en af de største i renæssancens 
Europa. Vinen fik han fra de mange skibe, som lagde til i Helsingør 
for at betale Øresundstold.

Vinkælderen er med sine enorme hvælvinger et imponerende 
skue. I dag anvendes rummet til middage og receptioner. Der 
er tilknyttet et Appendix, som primært anvendes til catering i 
forbindelse med arrangementer.
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KRONBORG SLOT

SLOTSKAMRE 

Fotos: Jon Nordstrøm, NATMUS

KAPACITET
Banquet – Runde borde:  
60 gæster pr. lokale - I alt 180 gæster
Reception:  
80 gæster pr. lokale – I alt 240 gæster

ANVENDELSE
• Møder
• Middage
• Receptioner

DIMENSIONER
Slotskamre: 8 x 11 meter pr. lokale
Balkon: 5 x 11 meter

ETAGE
1. sal

Hamlet Hall of Fame
Da Frederik 2. byggede sit renæssanceslot ”Kronborg” i 1585 
lå der i forvejen nogle bygninger. Det var middelalderborgen 
”Krogen” bygget af Erik af Pommern i ca. 1400. I stedet for at rive 
”Krogen” ned, integrerede kongen den gamle borg i sit nye slot. 
Dette er næsten umuligt at se udefra, hvor facaderne er beklædt 
med gyldne sandsten. Men i Slotskamrene kan man tydeligt 
se ”Krogens” røde mure. Herfra er der endvidere et flot kig ind 
gennem vinduerne til den gamle borgs festsal kaldet ”Palatinet”.
 
Kronborgs Slotskamre består af tre lokaler placeret en suite. De 
tre lokaler er velegnet til reception, middag og møder. Herudover 
er der et mindre lokale med form som en indvendig balkon, hvor 
man kan se ned til underetagen og til ”Palatinet”.
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KRONBORG SLOT

MINDRE MØDER OG SELSKABER  

Fotos: Krone B

Kontakt Krone B’s forpagter 
Jimmy Perez for yderligere information

T: 30 27 46 46
E: info@kroneb.dk
W: www.kroneb.dk 

Kronborgs restaurant, Krone B, er beliggende i de smukke 
kasernebygninger fra starten af 1700-tallet, som omkranser 
Kronborg Slot. Udsigten fra restauranten til det imponerende 
slot er enestående. Indendørs har dekorative brudstykker af 
Kronborgs kobbertag og stenfigurer fundet smagfuld anvendelse.

Krone B’s lokaler er velegnet til mindre møder og private 
selskaber, som ønsker en intim stemning til en rimelig pris.

Maden fra Krone B’s køkken er inspirereret af det nordiske 
køkken. Retterne er baseret på sæsonens råvarer, som primært 
er regionale, bæredygtige og økologiske. Således har køkkenet 
certifikater for Det økologiske spisemærke 30-60 %, Green Key, 
Refood certificeret.

Køkkenet har international standard og kan levere til alt fra 
mindre møder og private fester til store gallamiddage på slottet.


