
Uforglemmelige konferencer i 
verdens største sport resort.
Faciliteter i top til dit forretningsevent.
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Få masser af energi ind i dit event 
Uanset om dit event er en konference, et seminar, teambuilding, 
en udstilling eller en gallamiddag, kan Club La Santa tilbyde 
rammer der sikrer en uforglemmelig oplevelse for alle deltagere. 
Vi tilbyder nemlig meget mere end alt det som du forventer af 
moderne konference faciliteter.  

Med over 80 sportsgrene og mere end 500 wellness-, fritids- 
og sociale aktiviteter, kan vi inspirere, engagere og få endorfin 
i kroppen på dine deltagere. Dette betyder godt humør, højt 
energi niveau og kreativitet til dit event.

Formelle og uformelle kontakter og netværksrelationer en vigtig 
del af ethvert vellykket forretningsevent. Gennem sport, motion 
og aktiviteter vil dine deltagere interagere med hinanden helt 
naturligt på en sjov og uformel måde og sikre de gode relationer.

Vores 2 konferencecentre er centralt placeret og inden for 5 
minutters gang til alle aktiviteter, vores lejligheder og suiter 
hvor I bor, samt de lokale restauranter og barer. Centrene 
kan tilpasses alt fra helt små møder til at rumme 273 personer.

Club La Santa har opnået ENERGI CERTIFICERING "A", gennem 
en målrettet investering i miljømæssig bæredygtighed og energi-
effektivitet, herunder geotermiske varmepumper, solceller, LED 
belysning og genbrug af vand og affald.

Sammen gør vi forskellen
Club La Santa er din mulighed for at lave et uforglemmeligt 
event. Sammen udarbejder vi et program med aktiviteter, 
som passer til netop dine ønsker. Eksempelvis mødeaktivitet 
formiddag, frokost og dernæst en MTB-cykeltur til Famara om 
eftermiddagen. Andre aktiviteter kunne være Paddle Tennis, 
Beach Volley, Stand Up Paddle i Lagunen, eller få pulsen op på 
vores mange fitness aktiviteter.

Tæt dialog, professionel eksekvering og aktiv lytning. Disse 
er hjørnesten hos Club La Santas professionelle konference-
konsulenter. Planering ned til sidste detalje, så du kan 
koncentrere dig om dit event, naturligvis også i forhold til logistik 
på rejsen fra Danmark og tilbage igen.

Ring i dag på +45 76 500 400 eller skriv til gruppercls@clublasanta.dk 
og hør hvordan dit næste forretningsevent kan blive 
uforglemmeligt for alle deltagere.

 Se mere om vores faciliteter og tjenester på de følgende sider.
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Sport og motion til dine 
eventdeltagere 
Oplev hvor meget mere et team kan opnå, når man arbejder 
sammen som et hold via aktiviteter, sport & motion. Vi tilbyder 
deltagerne masser af muligheder for at samarbejde og opbygge 
relationer i unikke omgivelser, mens de har det sjovt.

Alle deltagerne har fri adgang til stort set alle aktiviteter og 
sportsfaciliteter, udstyr, klasser og turneringer under deres ophold 
på Club La Santa. Der er uendelige muligheder for at være aktive 
sammen, med over 80 forskellige sportsgrene
og mere end 500 ugentlige aktiviteter med Green Team 
gruppeklasser. 

Deltagerne kan også deltage i de almindelige ugentlige aktiviteter 
og sociale turneringer sammen med vores øvrige gæster.

 
 
 

Naturligvis har du mulighed for at bestille faciliteter, udstyr og ekstra 
aktiviteter, inden I tager afsted. Du kan bestille til alle deltagere eller 
til mindre grupper, hvis du ønsker forskellige individuelle aktiviteter.

Vores professionelle team af konferencekonsulenter og 
sportsinstruktører tager sig af dine ønsker til aktiviteter og skaber et 
sjovt og udfordrende program, der er skræddersyet til dine behov.

Husk: Ingen behøver ikke at være verdensmester eller i topform for 
at deltage i vores aktiviteter. Der er muligheder og aktiviteter for 
alle niveauer fra begynder til avanceret og for alle aldre.  

Oplevelsen af glæde og velvære fra opholdet på Club La Santa, vil 
motivere og inspirere deltagerne længe efter de er vendt hjem.
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Konferencecenter Syd

Vi tilbyder: 

 PNyt moderne konferencecenter, der giver op til ni mulige 
    værelseskonfigurationer med plads fra 30 til 273 personer.  

 PNetværk overalt, Wi-Fi, Fiber internet og telefon.  

 PKomplet udvalg af moderne audiovisuelt udstyr (visse af 
   dem på anmodning). 

 PBredt udvalg af hjælpemidler, som mobile Flip-boards, 
   White-boards, papirblokke, kuglepenne mv. 

 PFlere menuer til kaffepauserne, som kan nydes indendørs 
   som udendørs på terrassen. 

 PAflåste og lydisolerede konferencelokaler. 

 PAircondition i hele konferencecenteret.  

 PIT teknikere og konferencepersonale til rådighed efter 
    behov.  

 PSpørg efter priser på de forskellige muligheder. 
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Aloe

TabaibaPalmera

Tunera

Cardón

Konferencecenter Syd
Mødelokaler samt opsætnings-muligheder

1 lokale

3 lokaler

5 lokaler

2 lokaler

    Jardín 
      273 pax

1

Lokale Størrelse (ca.) Højde Længde Bredde (ca.) Teater Klasselokale Maks. kapacitet

1  Jardín 279,6 m2 4,5 m 22,3m 13,4 m 270 192 273

2  Aloe 32,8 m2 4,5 m 7,4 m 4,4 m 30 20 32

3  Tunera 35,1m2 4,5 m 6,1 m 5,8 m 34 21 36

4  Palmera 98,2 m2 4,5 m 8,8 m 13,4 m — 48 eller 56 98

5  Tabaiba 54,5 m2 4,5 m 7,4 m 7,2 m 50 40 53

6  Cardón 35,4 m2 4,5 m 6,1 m 5,8 m 34 21 36

7  Drago 88,4 m2 4,5 m 11,8 m 7,4 m 80 60 87

8  Pitera 74,5 m2 4,5 m 12,3 m 5,8 m 70 42 72

9  Verol 206,6 m2 4,5 m 12,2 m 13,4 m 190 112 199

7 8 8Drago

4 Palmera

Pitera Pitera9 Verol

Kontakt 
os med dine 

specifikke 
ønsker.
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Timanfaya

Workshop

El Golfo Uga

Business Centre

Køkken

Famara

1

4
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52

Konferencecenter Nord - kan benyttes gratis

Lokale Størrelse (ca.) Højde Længde Bredde (ca.) Teater Klasselokale Maks. kapacitet

1  Timfanfaya 143 m2 2,40 m 16 m 9 m 75 50 152

2  Famara 29,9 m2 2,40 m 6,5 m 4,6 m 25 10 25

3  El Golfo 23,9 m2 2,50 m 4,9 m 5,1 m 10 8 32

4  Workshop 28,4 m2 2,40 m 6,3 m 4,5 m 20 — 27

5  Business 20,2 m2 2,40 m 6,5 m 3,1 m 20 18

6  Uga 12,6 m2 2,50 m 4,5 m 2,8 m 11

Kontakt 
os med dine 

specifikke 
ønsker.
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Kommunikation 
Begge vores konferencecentre har gratis Wi-Fi, Fiber Internet og 
telefonlinjer. Trådløs internetadgang er tilgængelig overalt på Club 
La Santa – også i suiter og lejligheder.

Audiovisuelt- og andet udstyr 
Vi leverer alt materiale og udstyr uden beregning, når du benytter 
et af vores konferencecentre: projektor, skærme, fjernsyn, 
mikrofoner, flipchart, mobile whiteboards mm. I Konferencecenter 
Syd tilbyder vi også gratis mødevand.

Printer og kopimaskine er tilgængelig ved anmodning.

Alle ruminddelingerne i Konferencecenter Syd har lydisolering og 
indbyggede højttalersystemer.

Valgfrit udstyr til rådighed
(Forhåndsbooking er påkrævet)
• Fast telefonlinje
• 42-tommers TV med mobilstativ og fjernbetjening 
• Apple TV med Airplay 
• Bærbar PC 
• Trådløs mikrofonudstyr (med enten headset eller håndholdt 

mikrofon)
• Bordmikrofon (Flexo) 
• Bluetooth lydsystem 
• Flere rum har projektorer med fjernbetjeninger 

(Konferencecenter Syd) 
• Mobil projektor 
• HDMI-MAC-adaptere 
• CD/ DVD-afspillere 
• Podium
• Behandlingsbrikse
• Talerstol

Assistance
Vi tilbyder teknisk assistance, hvis det bliver nødvendigt – og fortæl 
os om jeres behov på forhånd, så tager vores team sig af det. Vores 
Gruppe- og Tekniske afdeling står til rådighed når som helst du har 
brug for dem.
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Catering

Mulighed 1 • Frisk sæsonbestemt frugt
• Te eller kaffe

Mulighed 2 • Forskellige energibarer
• Detox juice
• Te eller kaffe

Mulighed 3 • Crudités med dip (grøntsager udskårne) 
• Detox juice
• Te eller kaffe 

• Juice eller Sangria
• Vand 
• Udvalg af nødder 

Kaffepause, formiddag  

Til velkomst- og 
informationsmøde 

Vi anbefaler: Vi anbefaler:

Kaffepause, eftermiddag

Dit valg
Vælg jeres kaffepause-menu ud fra nedenstående liste, eller få et 
tilbud hvis der er andre ønsker. Vi sammensætter gerne en tilpasset 
kaffepause-menu.

Hvis en eller flere af deltagerne har særlige kostbehov, kan 
vores kok lave en snack eller et måltid der imødekommer deres 
individuelle behov.

I har også mulighed for at bestille morgenmad, frokost, aftensmad, 
halvpension eller fuldpension, når I booker jeres ophold på Club
La Santa. Vi står til jeres disposition med bordbestilling i vores 
buffetrestaurant eller hvilken som helst af vores a-la-carte 
restauranter.

Mulighed 1 • Assorteret udvalg af fuldkorns mini-boller 
• Te eller kaffe

Mulighed 2 • Sortiment af fuldkorns mini-sandwich
• Crudités (grønt og godt) med dip  
• Te eller kaffe

Mulighed 3 • Assorteret udvalg af koldt kød og ost med 
   fuldkornsbrød 
• Udvalg af spanske croquettes
• Frisk sæsonbestemt frugt
• Te eller kaffe

Aftensmåltider 
kan arrangeres 
på alle vores 
restauranter 
-  spørg efter 
flere detaljer og 
muligheder
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Ideél indkvartering til dine deltagere
Vi tilbyder en række overnatningsmuligheder, der opfylder de 
flestes behov, krav og budgetter- både lejligheder med 1 og 2 
soveværelser og luksussuiter.

Comfort lejligheder
Vores comfort lejligheder blev renoveret mellem 2011 og 2015, 
og er pæne og velholdte. Vælg mellem følgende kategorier (no-
gle lejligheder har udsigt):

Comfort
1 soveværelse

Comfort 
2 soveværelser

Comfort
2 soveværelser
2 badeværelser

Max. pers. 3 voksne + 1 
barn (-15år) 

6 personer 6 personer 

Terrasse    

Soveværelser 1 2 2

Badeværelser 1 1 2

 Kogeplader 2 2 4

Køleskab/ fryser   

El kedel/ 
mikroovn 

  

Brødrister   

Wifi   

Suite
1 soveværelse
med havudsigt

Suite 
2 soveværelser

Suite
2 soveværelser
med havudsigt

Luxus suite 
 3 soveværelser
med havudsigt

m2 69 89 89 158

Maks. pers. 3 voksne + 1 barn 
(-15år) 

6 personer 6 personer 8 personer 

Terrasse Havudsigt  Begrænset 
udsigt  

Havudsigt   Havudsigt   

Soveværelser 1 2 2 3

Badeværelser 2 2 2 4

Kogeplader 2 2 2 2

Køleskab/ 
fryser 

   

El kedel/ 
mikroovn 

   

Cafetiere / 
brødrister 

   

TV & Wifi    

Suiter
Vores 96 moderne suiter er designet 
af det berømte danske arkitektfirma 
Henning Larsen, stærkt inspireret 
Lanzarotes unikke hvide stenhuse og 
sorte lava som kontrast. 
 
Suiterne har udsigt over lagunen og 
Atlanterhavet. 

Lufthavnstransport kan 
arrangeres med taxi, bus 

eller minibus.
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Fritid 
Fritid og afslapning er også vigtigt. Vi tilbyder et utal af muligheder 
for at nyde syden og slappe af under Lanzarotes sol, så deltagerne 
kan få pulsen ned i et afslappet og behageligt miljø.

Vælg mellem 4 lokale restauranter, flere barer og et stort 
fritidsbassin. Vores wellnesscenter med spa tilbyder et stort 
udvalg af behandlinger til at lade batterierne hos deltagerne.

Miljøbevidsthed 
Club La Santa har opnået ENERGI CERTIFICERING "A", gennem 
en målrettet investering i miljømæssig bæredygtighed og energi-
effektivitet, herunder geotermiske varmepumper, solceller, LED 
belysning og genbrug af vand og affald.

Via de geotermiske varmepumper anvendes varme direkte 
fra Lanzarotes vulkanske undergrund. Dette er den største 
geotermiske installation på de Kanariske Øer og Spanien, 
og sandsynligvis den største i Europa. Endvidere har vi 407 
solfangere på taget af en række bygninger.

Energien bruges til at opvarme vandet i vores tre 50m. pools og 
i børnebassinet, til klimanlægget i vores suiter, samt til at genere 
varmt vand på alle vores værelser. 

Udforsk Lanzarote 
Club La Santa er beliggende på en ø med nogle af de mest 
unikke og fascinerende landskaber i Europa. Vi tilbyder en række 
udflugter, så du kan opdage nogle af øens skjulte skatte og 
de mere kendte kulturelle steder og turistattraktioner på den 
ekstraordinære vulkanske ø. 

Vores team kan tilpasse og tilrettelægge private ture, der passer til 
dig - fortæl os om dine krav på forhånd og så arrangerer vi det. Dette 
kan omfatte et aftensmåltid eller frokost udenfor Club La Santa, så 
du kan opleve nogle af de lækre lokale menuer og retter.

For deltagere, der foretrækker at udforske i eget tempo, er vores 
interne biludlejning den perfekte løsning og mulighed.
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Kontakt Club La Santa

Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne i gang med at planlægge 
jeres ophold på Club La Santa, så kontakt venligst vores team.

Danmark 
Email: gruppercls@clublasanta.dk 
Telefon: +45 76 500 400
www.clublasanta.dk

Det personlige præg 
 
Vi har stor erfaring i at arrangere uforglemmelige events for 
grupper af alle størrelser og nationaliteter. Megen positiv feedback 
fra vores mange deltagere styrker vores mod og engagement til at 
yde service af høj kvalitet og sikre, at hver gruppe forlader os med 
gode minder.

 Et komplet og skræddersyet program til dit event og ophold. 
Forudbestil faciliteter, aktiviteter, måltider og særlige 
arrangementer, både på Club La Santa og ude på øen.

 VIP-service for konferencearrangører fra Club La Santa Grup- 
peafdeling. Vores venlige team vil være din kontakt og faste 
holdepunkt under opholdet for at sikre, at alt går glat.

  

Club La Santa

Arrecife

Lanzarote

Canary Islands



www.clublasanta.dk


