
KRONBORG SLOT 

ARRANGEMENTER OG EVENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

Fotos: Thomas Rahbek - SLKE, Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, Lili Hesselberg, Henrik Nielsen 
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EN HISTORISK OPLEVELSE 
• 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 

• 350 gæster i største lokale 

• 1.000 gæster på slottet 
 

mailto:kronborg@natmus.dk
http://www/


KRONBORG SLOT 

MIDDAG OG GALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Oplev historisk fægtekunst. Hør om renæssancens 
vilde fester. Få besøg af Hamlet.  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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fotos: Thorkild Jensen, Thomas Rahbek - SLKE, Peter Brinch , Jon Norddahl, Henrik Nielsen 
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MIDDAG PÅ SLOTTET 
350 gæster i ét lokale og 1.000 gæster i flere lokaler. 
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KRONBORG SLOT 

BRYLLUP PÅ KRONBORG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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. 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. 
 
* Kun hvis én af parterne er sognebarn. 

 
Fotos: Henrik Shurmann, Thoekild Jensen, Vicki Maddison v. Making Memories, Vicki Maddison v. Making Memories 
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BRYLLUP PÅ SLOTTET 
25 - 350 gæster i ét lokale og 1.000 gæster i flere lokaler. 
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KRONBORG SLOT 

DANSESALEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordeuropas største 
renæssancesal 
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 
gallamiddage. Oplev ”Kongens kanonskål” med trommer og 
trompeter, som Shakespeare har udødeliggjort i sit teaterstykke 
”Hamlet”. 
 
Salen er åben for offentligheden, men kan bruges til arrangementer, som 
foregår uden for slottets åbningstid.  

 
 

 
 
 
Fotos: Finn Christoffersen, Thorkild Jensen, Jon Nordstrøm, SLKE 
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KAPACITET 
Banquet - Langborde: 350 gæster  
Teater: 350 gæster 
Reception: 350 gæster 

 
ANVENDELSE 

• Middage 
• Receptioner 
• Teater 

 
DIMENSIONER 
62 x 12 meter 

 
ETAGE 
2. sal 
 
Bemærk: Dansesalen kan kun lejes ifm. et renæssancetema.  
Levende lys er ikke tilladt i Dansesalen. 

mailto:kronborg@natmus.dk
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KRONBORG SLOT 

BORGSTUEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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.  
 
Bemærk: Borgstuen er optaget af en udstilling hele 2022. 
 

 

Fotos: SLKE, Peter Brinc, Nikki Jeffries 
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KAPACITET 
Banquet - Langborde: 150 gæster  
Banquet – Runde borde: 108 gæster  
Teater: 160 gæster 
Reception: 160 gæster 

 
ANVENDELSE 

• Middage 
• Receptioner 
• Konferencer 
• Forestillinger 

 
DIMENSIONER 
Borgstuen: 9 x 22 meter Forgemak: 9 x 10 
meter 

 
ETAGE 
1. sal 

mailto:kronborg@natmus.dk
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KRONBORG SLOT 

DET BLÅ GALLERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

Fotos: Jon Nordstrøm, Thomas Rahbek, Martin Kaufmann 
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KAPACITET 
Banquet – Runde borde: 110 gæster 
Reception: 150 gæster 

 
ANVENDELSE 

• Middage 
• Receptioner 

 
DIMENSIONER 
Det Blå Galleri: 48 x 4 m 

 
ETAGE 
1. sal 
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KRONBORG SLOT 

FREDERIK 2.S VINKÆLDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Bemærk at levende lys ikke længere er tilladt. 

 
 
 
 
 
 

       Fotos: Henrik Schurmann, Jon Nordstrøm, SLKE 
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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 
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KRONBORG SLOT 

SLOTSKAMRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møder i historiske rammer 
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 ”Palladiummet”. 

 
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 ” Palladiummet”. 

 
 
 
 

Fotos: Jon Nordstrøm, NATMUS 

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

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 
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KRONBORG SLOT 

DE GAMLE KØKKENER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustik stemning 
Stueetagen i slottets vestfløj indeholdt i renæssancen rum med 
henholdsvis bageri, bryggers og køkken. Når der var fest på slottet, 
arbejdede kongens egne folk sammen med ekstramandskab indkaldt 
fra byen for at klare tilberedningen af de mange madvarer. Så har 
rummene myldret af liv og røgen har bølget fra den store 
køkkenskorsten. 

De gamle køkkener, består af tre rum i forlængelse af hinanden. 

De hvælvede lofter og teglstensgulv, giver lokalerne en hyggelig og 
rustik stemning. 

Lokalerne er meget velegnet til frokost- eller middagsarrangementer. 
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KAPACITET 
Banquet: 96 gæster  
Reception: 96 gæster 

 
ANVENDELSE 

• Middage 
• Receptioner 

 
ETAGE 

• Stueetagen 
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