
ARENA RANDERS
MØDE- OG KONFERENCELOKALER



Lækre faciliteter i Randers tæt på alt
Tæt på Randers Centrum, ved en af byens indfaldsveje, pryder vores flotte Arena landskabet.

I 2020 udvidede vi Arena Randers med en stor og flot multiarena, der har lyse og lækre loungefaciliteter, 
og skybokse. Det betyder, at vi nu råder over 17.500 m² med et hav af muligheder.

Vores mange faciliteter og Arena Randers’ centrale beliggende med nem adgang til E45 og 
offentlig transport gør, at vi er et af de foretrukne steder i Midtjylland, når der skal afholdes messer, koncerter, 
møder, konferencer og store sportsstævner.

Vi skræddersyr arrangementerne i huset, så vores kunder får det lige som de gerne vil have det - uanset om det er 
til stor konference eller en privat fest. Vores eget køkken kan bespise op til 2.000 gæster, og vi lægger stor vægt 
på, at kvalitet og serviceniveau er helt i top.

Velkommen til Arena Randers.
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Fotoakkreditering Randers Kommune



Arena Randers 

Randers ligger cenralt placeret i landet, og den tager kortere tid at køre til, end man umiddelbart skulle tro.
Den gennemsnitlige afstand fra de 22 største byer i Danmark til disse tre byer er:

Fredericia 162 km

Odense 158 km

Randers 133  km

Gennemsnitlig køretid* fra de 22 største byer i Danmark til disse tre byer er:
* (inkl. færge fra Sjælland til Jylland).

Fredericia 01.56 timer

Odense 01.44 timer

Randers 02.48 timer 
(Kun 2.12 timer hvis man tager færgetiden fra)

Det betyder, at Arena Randers er konkurrencedygtig i forhold til andre store konferencebyer i Danmark.

Beliggenhed 

Vi er centralt placeret med nem adgang til motorvej og offentlig transport. 
Der er masser af gratis p-pladser lige uden for døren. 

• E45 - 2 km.

• Randers Station - 0,6 km.

• Randers Centrum - 1,5 km.

• Bybus - 0 km.
 

Arena Randers

Fyensgade 1 - 8900 Randers C

www.arenaranders.dk

Tlf. + 45 86 42 21 79

Der er kortere til Randers, end du tror

2   |  ARENA RANDERS2   |  ARENA RANDERS

http://www.arenaranders.dk


Møde- & konferencelokaler
Vi har mulighed for at afvikle møder af enhver størrelse, konferencer, produktionspræsentationer 
og store spændende messer. 

Vores lækre faciliteter er topmoderne, har god akustik og danner de perfekte rammer for jer.

Med 17.500 m² under samme tag råder vi over en multiarena, tre opvisningshaller, motionscenter, spejlsal, fem møde- 
og konferencelokaler – hvor loungen kan samles til et stort plenum. 

På den kulturelle front er mulighederne mange i Arena Randers. Vi kan afholde store koncerter med op til 6.000 gæster, 
og vi kan omdanne vores haller til teatersale, messecenter, konferencecenter, festlokaler og meget mere uden, at man 
oplever fornemmelsen af at være i en idrætshal.

Vores loungefaciliteter indbyder til intimkoncerter, fester, møder og foredrag.

Se alle vores arrangementer og begivenheder på www.arenaranders.dk

Sportsfaciliteter
Arena 1 - Multiarena
Arena 2 - Opvisningshal
Arena 3 - Opvisningshal
Arena 4 - Opvisningshal
Motionscenter
Spejlsal

Møde- & konferencelokaler
Loungen 500 pax
Salonen 300 pax
Atelieret 200 pax
Kabinettet 66 pax 
Udsigten 70 pax
Gemakket 70 pax
Skybokse 1 & 2: 8 pax

Åbne områder
Lobby
Foyer
Café området
Rundgange

Omklædningsfaciliteter
12 omklædningsrum
4 dommeromklædning
1 kunstnerrum
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https://www.arenaranders.dk/arrangement.php
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PRODUKTIONSKØKKEN 

Måltidet er i centrum til alle lejligheder

Når man samles store som små i flere timer er det ofte maden, der er i centrum og den der 
bliver husket og talt om i lang tid efter. Derfor afhænger dit arrangement i stor grad af  
køkkenet og køkkenchefens formåen, og hos os er jeres arrangement i de bedste hænder.

I Arena Randers’ helt nye produktionskøkken finder du højt faguddannet og dygtigt personale. 

• Vores eget køkken kan bespise op til 2.000 gæster. 
• Vi benytter os af årstidens friske råvare i en høj kvalitet, så smagen er helt i top
• Vi kæler for detaljerne, om det er gastronomi eller det mere enkle
• Vi favner vidt og sætter en ære i at forkæle vores gæster fra start til slut

Velbekomme
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Billeder af køkkenpersonale og anretninger i Arena Randers’ produktionskøkken
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“Et helt fantastisk sted, 
lækre faciliteter, god 

akustik og en 
formidabel forplejning”

- Regionshospitalet, Randers

MØDEPAKKER (Eksempel)

Vi har sammensat en række mødepakker, som du kan vælge imellem.
Mødepakkerne kan naturligvis tilpasses individuelt til den enkelte kunde. 

Dagsmøde med frokostanretning

• Kaffe og te under mødet
• Der tilbydes 1 kildevand formiddag og 1 kildevand eftermiddag
• Morgenbrød, smør, 2 skiver ost, pålæg og marmelade samt frugt
• Frokost kreeret af køkkenchefen
• Eftermiddagsfristelser med lækre småkager, smoothie, shot eller juice
          efter køkkenets valg

Pris pr. person fra DKK 400,- ex. moms. / 500,- inkl. moms med
moms ved minimum 10 personer.

Flere eksempler kan findes 

Kontakt
+ 45 86 42 21 79
kontakt@arenaranders.dk

SE HER

mailto:kontakt%40arenaranders.dk?subject=
https://arenaranders.business/#Meetings
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Hotel i nærheden

Inden for en radius af mindre end 1 km finder du flere hoteller placeret i Randers midtby, 
og vi har et tæt samarbejde med områdets overnatningssteder
Den grønne knappenål viser Arena Randers. De orange knappenåle viser de nærmeste hoteller.

Hotel Kronjylland Hotel Randers

Hoteller i nærheden
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Arena Randers er ´Årets Idrætsbyggeri 2021´
– et moderne, multifunktionelt samlingssted
Med Arena Randers’ nye multiarena er vi klar til at byde jer velkommen indenfor i vores lækre omgivelser. 

Multiarenaen åbner op for endnu flere muligheder end tidligere, når kulturelle begivenheder, messer, konferencer og 

store sportsstævner løber af stablen. Multiarenaen kan med sine 7.500 m² rumme op til  6.000 tilskuere. 

Arena Randers’ samlede areal udgør 17.500 m².

Multiarenaen indeholder nye lækre møde- og konferencefaciliteter. En lækker ny lounge med glasparti mod arenaen 

kan rumme 500 siddende gæster. Loungen kan opdeles i tre og giver på den måde endnu flere muligheder. 

Herudover findes der også to skybokse til mindre møder af 8 personer. 

Den hyggelige lounge danner de perfekte rammer om en eksklusiv oplevelse med de bedste pladser og med frit udsyn 

til den nye arena, de vigtige sportskampe og spændende koncerter. Læn dig tilbage og lad Arena Randers sørge for 

en fantastisk dag med jer i fokus.

Arena Randers 

VINDEREN AF

Årets idrætsbyggeri 2021



Arena Randers
Fyensgade 1
8900 Randers C
tlf. +45 86422179
kontakt@arenaranders.dk

SES VI I ARENA RANDERS?
Besøg os på:

www.arenaranders.dk

arenaranders

Arena Randers

Arena Randers

Arena Randers

KONTAKT

mailto:kontakt%40arenaranders.dk?subject=
https://www.arenaranders.dk/
https://www.instagram.com/arenaranders/
https://www.linkedin.com/company/arenaranders/?originalSubdomain=dk
https://www.youtube.com/channel/UC5f9mhSmQghmLr3NUbvPAQg/featured
https://www.facebook.com/ArenaRanders
https://www.linkedin.com/company/arenaranders/?originalSubdomain=dk
https://www.youtube.com/channel/UC5f9mhSmQghmLr3NUbvPAQg
http://https://www.arenaranders.dk/
https://www.instagram.com/arenaranders/
https://www.facebook.com/ArenaRanders/

