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Klærke Hostel som kursussted
Vi har hos Nærværsrejse.dk brugt Klærke Hostel som kursussted ved adskillige af vores kurser.
Stedet/beliggenheden
Klærke Hostel ligger i det smukkeste naturområde. Trods stedets meget centrale beliggenhed i forhold til
motorvejen E 45 er det en oase af natur, fred og idyl. Skoven og stedets have danner de perfekte rammer til
læring og udvikling. Bygningerne passer, udefra set, perfekt ind i de naturlige rammer og er indefra set
hyggelige, fuld af atmosfære og praktiske. Der er hjemligt på den hyggelige måde, rent og pænt og
rummene har den perfekte størrelse til vore behov.
Værelserne har ligeledes en fantastisk atmosfære og virker for os meget hyggeligere og mere behagelige
end hotelværelser er normalt.
Værtsparret
Allerede fra det første møde, virkede værtsparret meget omhyggelige og professionelle. Deres evne til at
spore netop vores behov og ønsker var formidable. Derudover havde de en evne til at være til stede og yde
optimal service og samtidig være usynlige. De var hurtige til at ”sadle om” hvis noget uforudset dukkede op
og løste vores behov og ønsker over alt forventning med højt humør.

Vores kursisters udtalelser
Både under vores ophold og efterfølgende har vi kun hørt positive udtalelser om Klærke Hostel fra vores
kursister. De har alle kommenteret beliggenheden som fantastisk. De har nydt at gå en tur i skoven i
pauserne og den friske luft i løbet af dagen. Forplejningen som helt formidabel og lækker. Og værtsparret
som søde og flinke mennesker.
Helt igennem et sted hvor du som kursusleder kan læne dig tilbage, bruge energien på dine kursister og
være fuldt ud tryg ved, at alt andet kører som det skal.
Vi kan fuldt ud anbefale stedet som kursussted og vil med sikkerhed vende tilbage.
Med venlig hilsen
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