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Molslaboratoriet – Vores faciliteter
Molslaboratoriet ligger i naturskønne omgivelser midt i Nationalpark
Mols Bjerge. De stemningsfulde bygninger har en helt særlig atmosfære,
og sammen med den smukke natur danner de perfekte rammer for
kurser, seminarer, workshops, dagsmøder, feltarbejde og andre faglige
aktiviteter. Langt fra byens larm har gæsterne de ideelle betingelser for
at fordybe sig i arbejdet, mens at pauser og fritid spenderes i naturen
eller med kollegialt samvær i en af Molslaboratoriets mange inden- eller
udendørs hyggekroge.
Værelser
Molslaboratoriet har 49 sovepladser fordelt på 25 værelser med hver
deres charme. Nogle har udsigt til havet, andre til græssende køer og
heste eller det blomstrende overdrev. Der er både enkeltmandsværelser
og værelser med plads til op til fire personer. Se billeder af alle værelser
på vores hjemmeside www.molslab.dk.
Kursusfaciliteter
Molslaboratoriet råder over to kursussale med plads til henholdsvis ca. 25
og ca. 40 personer samt flere mindre mødelokaler. I kursussalene findes der:
•
•
•
•
•
•

Gratis trådløst fibernet
Tavle
Whiteboards
Projektor
Højtalere
Flip-overs

Der er desuden adgang til kopimaskine og tre PC’ere. Derudover er der
mulighed for at låne en række forskelligt laboratorieudstyr – herunder
mikroskop, stereolupper, varme/tørreskab til jordprøver og meget
andet. Spørg altid, hvis du vil være sikker på, hvilket udstyr vi kan stille
til rådighed.
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„Skøn atmosfære og venlig betjening.“

Molslaboratoriet - Faciliteter

Molslaboratoriet – oplevelser inde og ude
Maden på Molslaboratoriet
Et ophold på fuld forplejning omfatter morgenbuffet med overvejende økologiske
produkter og hjemmebagt brød, en varieret frokostbuffet samt en to-retters aftenmenu
– der kan også tilvælges en festmenu. Derudover er der mulighed for at tilvælge fx
kaffe/te med hjemmebag og natmad. Se alle mulighederne for tilvalg i prislisten. Vi
garanterer, at maden er velsmagende og serveres i rigelige mængder.
Guidede naturture
Et ophold på Molslaboratoriet er den perfekte anledning til at opleve Mols Bjerges
helt unikke natur. Vores naturvejledere har tilrettelagt en række spændende ture
med fokus på både områdets natur og dyreliv. Vi skræddersyr naturligvis også
gerne en tur efter jeres ønsker. Spørg om muligheder og pris ved booking af opholdet.

Eksempler på ture
Svampetur
Hvert efterår myldrer det frem med svampe på overdrevene og i skovene.
Vi går en tur på et par timer, og ser hvad vi kan finde. Undervejs holder vi
pauser og ser på, hvad der er fundet, og naturvejlederen sørger for, at
kun spiselige svampe kommer med hjem. Det vil være muligt at afslutte
arrangementet med fælles tilberedning af svampestuvning over åben ild.
Nattens natur
Har I nogensinde prøvet at gå en tur i mørket en sommernat? Hvis ikke,
så er her en fantastisk mulighed. Der er mindst lige så mange arter fremme
om natten som om dagen. De er bare lidt sværere at få øje på – med mindre
man ved, hvordan man skal lokke dem til. Det gør vi, og derfor er der altid
gode chancer for at se noget særligt. Ugler, sankthansorm, natsværmere, flagermus, grævling, rådyr og ræv er nogle af de arter, vi kan være heldige at møde.
Rewildingtur
Vildnis er natur, der passer sig selv – og sådan er det på Molslaboratoriet. Her har
Den Danske Naturfond nemlig støttet et såkaldt rewilding-projekt, hvor flere små folde
er blevet erstattet af én stor fold på 120 ha. Dermed lever vore heste og køer nu så
naturligt og vildt, som det er muligt indenfor et hegn. Og de skal selv finde føden, sommer og vinter. Vi blander os uden om, - så meget som det kan lade sig gøre, indenfor
lovens rammer. Målet er en vild og artsrig natur, og de kommende års videnskabelige
undersøgelser på arealerne vil besvare, om vildnisset virker. På denne tur fortæller
naturvejlederen om hvad der sker, og hvordan vi undersøger effekterne på flora og
fauna.

„Hvor er det dog smukt!“
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Pejsestuen
Lille studenterhus
Store studenterhus
Lejligheden
Ledergangen
Kursussalene

Forskergangen

MOLSLABORATORIET
Strandkærvej 6, Femmøller
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 36 25 35
molslab@molslab.dk

Husmandsstedet
Spisestue

Priser for erhverv
pr. person/døgn inkl 25% moms

Alle ophold afregnes med min. 15 personer.
Inkluderet i pensionsprisen er adgang til kursuslokaler med
computere, projektor, højtalere, trådløst fibernet, grupperum,
opholdsstue samt det aftalte antal værelser.
Reservationen er bindende, - ved afbestilling senere end 30
dage før kursets start, opkræves et afbestillingsgebyr på 10 %
af det aftalte beløb, - dog min. kr. 5.000.
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Ophold med fuld forplejning: Kr. 1275/1480
(weekend) Ophold på egen forplejning: Kr. 400
Dagskursus: Kr. 495/695 (weekend)
Diverse tilvalg efter aftale
Spørg efter detaljeret prisliste
Uddannelsesinstitutioner kan søge om rabat.

Vilkår

Molslaboratoriet - Priser og vilkår

