UTFLYKTER &
BUSSGRUPPER 2018

BESÖK ÄVENTYRLIGA GAVNØ
Besök Gavnø Slott och Slottspark - entréen ger åtkomst till hela området.
Entré för bussgrupper: DKK 99 per person
Gratis entré + kaffe och kaka til chaufför och guide
Upplev bl.a.:
• Den imponerande samlingen av över 1.000 målerier.
• Gavnø Slottskyrka - Nordens mest färgranna kyrkorum.
• Skiftande historiska utställningar på slottet.
• Den stora samlingen av antikviteter i de vackert möblerade rummen och salarna.
• Fjärilsland.
• Trädgårdsmästeriet.
• Rosengården.
• Parkanläggning med bänkar.

FÖRMIDDAGSBESÖK

EFTERMIDDAGSBESÖK

Entré + 3 stk. ospecificerade smörrebröd
samt 1 öl/vatten

Entré til Gavnø Slottspark
samt kaffe och kaka

DKK 220 - spara DKK 44

DKK 135 - spara DKK 30

från kl. 10 - 13

GAVNØ SLOT
Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

från kl. 13 - 16

LENE OLOFSSON PEDERSEN
+45 55 700 200
lop@gavnoe.dk

UPPLEV GAVNØ MED GUIDE

RUNDVISNING

TRÄDGÅRDSVANDRING

LEVANDE HISTORIA

Följ runt med våra duktiga guider på
Gavnø Slott och Slottskyrka och lyssna
till den spännande historien om Gavnø.

Upplev en helt unik park anlagd i engelsk landskapsstil med sällsynta träd,
blommor, sjöar, skulpturer, fjärilsland
samt trädgårdsmästeri och inte minst
Skjärsommer, det yndigaste dockhus
byggt 1846 till Baronessa Julie ReedtzThott.

Släktens många personligheter har var
och en satt sin prägel på herrgårdens
byggnader och kulturarv. Flera finns at
finna i Gavnøs stora samling av originalporträtt och är nu väckta till liv.

Varför är där över 1.000 målerier på
Gavnø? Var kommer sjörövarna in i historien? Och varför Drotting Margrethe
den 1?
Rundvisningen tar ca. 1 timme. Max 35
personer per guide.

Den guidade trädgårdsvandringen
tar ca. 1 timme. Max 35 personer per
guide.

Våra duktiga historieberättare - i tidsenlig klädsel - kommer att möta gästerna
i en hänförande inlevelse i livet på en
dansk herrgård.
Den levande historien-turen tar ca. 1
timme. Max 35 personer per guide.

PRIS
DKK 750 per guide

GAVNØ SLOT
Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

PRIS
DKK 750 per guide

PRIS
DKK 950 per historisk guide

LENE OLOFSSON PEDERSEN
+45 55 700 200
lop@gavnoe.dk

SMAKA PÅ GAVNØ

CAFÉ TULIPANEN

ÖLPROVNING

SLOTTSBRYGGERIET

Café Tulipanen bjuder in till kaffe och
kaka, smörrebröd, smörgås eller en läcker buffet. Bokning bör göras.

Kombinera besöket på Gavnø med en
ölprovning i Danmarks endaste slottsbryggeri.

Prisexempel
• 1 stk. ospec. smörrebröd
• 3 stk. ospec. smörrebröd
• Årstidens buffét
• Nybredd sandwich
• Läckert To-Go paket
• Kaffe och kaka
• Kaffe och tårta

Till större sällskap (upp till 600 personer) kan vi erbjuda arrangemang i
Slottsbryggeriet eller i Kornladans rustika miljö.

På en ölprovning bjuder vi på 5 varianter av Gavnøs välrenommerade specialöl samt den goda historien om ölet
och bryggprocessen.

DKD
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Upp til 100 personer

GAVNØ SLOT
Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

45
125
179
65
85
65
75

Ring och hör närmare om möjligheterna.

Det är naturligtvis möjligt att köpa med
hem Gavnø öl.

PRIS
Från DKK 120 per person

Upp till 600 personer

LENE OLOFSSON PEDERSEN
+45 55 700 200
lop@gavnoe.dk

ÅRLIGA EVENTS PÅ GAVNØ

TULPANFESTIVAL

CLASSIC AUTOJUMBLE

Danmarks största tulpanfestival kan avnjutas i den vackra
slottsparken.

Danmarks största veteranbilshow, Gavnø Classic Autojumble och
Concours de Charme arrangeras varje år i juni månad.

De främsta lök-odlarna i Danmark, England och Holland visar sina
yppersta prestationer.

En imponerande och tjusig utställing av fordon, dvs. veteranfordon, klassiske fordon, sportbilar, militärfordon och flera motorklubbar. Mer än 1.000 bilar deltar under dagen.

Under maj månad erbjuder vi våra besökare att kunna köpa ett
urval av de vackraste tulpansoreterna av klass 1 i vår slottsbutik.
Det är också möjligt att deltaga i en omröstning av Årets Tulpan
och vinna vackre tulpanlökar.

Föruom flotta bilar bjuder dagen på flott utklädda personer till
Concours de Charme, där det gäller att ha kläder som matchar
bilens karaktär och ålder.
Slottets utställning och Slottsbryggeri är också öppna under dagen.

Från slutet april
till slutet av maj

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

Söndagen den 10. juni 2018

LENE OLOFSSON PEDERSEN
+45 55 700 200
lop@gavnoe.dk

ÅRLIGA EVENTS PÅ GAVNØ

LILJEFESTIVAL

JULEBAZAR GAVNØ SLOT

Gavnø Slottspark inbjuder till en symfoni av färger och doft när
Danmarks endaste Liljefestival öppnar i augusti.

Besök Danmarks största julmarknad med 150 stånd uppställda i
de historiske byggnaderna från 1800-talet och i de vackra utomhusmiljöerna.

Här har ni möjlighet att uppleva de vackra och mångartade liljorna
i full blom.
Parken bågner av mer än 10.000 liljor i de vackraste färger. Men
också Rosengården är en själslig upplevelse under sensommaren
tillsammans med resten av Slottsparken vackra innehåll.

Hela augusti månad

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

Alla stånd är särskilt utvalda och vi lägger stor vikt på kvalitet och
unikitet - så här kan både finnas konsthantverk, delikatesser och
matvaror samt julpynt, vin och handarbeten.
Café Tulipanen bjuder in till julbuffet båda helgerna. Förhandsreservation är nödvändig. Där finns också möjlighet att avnjuta glögg,
kaffe och äppleskivor samt flera matstånd med To-Go produkter.

Den 4. - 5. november &
10. - 12. november 2017

Den 3. - 4. november &
9. - 11. november 2018

LENE OLOFSSON PEDERSEN
+45 55 700 200
lop@gavnoe.dk

