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Romantisk weekendtur
Én overnatning

Stik af! En tur for jer to, hvor I kan glemme alt
omkring jer - og få tid til bare at nyde hinanden.
Dejlig mad, overnatning, morgenbuffet og naturligvis en afslappende tur i Relax området.
Vi glæder os til at forkæle jer!
Vælg selv om I vil ankomme fredag eller lørdag.
Glæd jer til...
Om eftermiddagen, når I ankommer, serverer vi kaffe
eller te og kage.
Derefter kan I nyde en vandretur i den smukke natur,
der omgiver herregaarden eller en tur i vores 29 grader varme saltvandsbassin.
Om aftenen er der velkomstdrink inden middagens
tre-rettes menu. Om sommeren griller vi på terrassen,
når vejret tillader det.
Efter en god nat i dobbeltværelse, serverer vi en stor
morgenbuffet.
Velkommen til en lille, romantisk weekendtur!

Priser
Ved to personer i dobbeltværelse kr 995,00 pr person.
Enkeltværelse knap så romantisk kr 1.390,00 pr person.

Luksusweekend uden stress
To overnatninger

En hel weekend sammen! Med ankomst fredag
kan I nå at komme helt ned i gear - og få et
pusterum i hverdagen!
Ankomst fredag.
Så meget nydelse...
Når I kommer kan I nyde vores flotte park og naturen
omkring den - eller hoppe i det varme saltvandsbassin.
Fredag aften serverer vi dagens tre-retters menu.
Overnatning i hyggeligt dobbeltværelse og stor
morgenbuffet.
Lørdag eftermiddag serverer vi kaffe eller te med
dejlig kage.
Om aftenen er der velkomstdrink inden middagen,
hvor I kan glæde jer til dagens tre-rettes menu.
Om sommeren griller vi på terrassen fredag og lørdag,
når vejret tillader det.
Efter endnu en god nat i dobbeltværelse, serverer vi
en skøn søndagsmorgenbuffet.
Velkommen til en luksusweekend uden stress!

Priser
Ved to personer i dobbeltværelse kr 1.695,00 pr person.
Enkeltværelse kr 2.390,00 pr person..

Nyd livet
- lige nu...
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