UDFLUGTER 2018

BESØG EVENTYRLIGE GAVNØ
Besøg Gavnø Slot og Slotspark - entréen giver adgang til hele området.
Entré for grupper kr. 99,00 pr. person.
Gratis entré + kaffe og kage til chauffør og guide
Oplev bl.a.:
• Den imponerende samling af godt 1.000 malerier.
• Gavnø Slotskirke - Nordens mest farverige kirkerum.
• Skiftende historiske udstillinger på slottet.
• Den store samling af antikviteter i de smukt møblerede værelser og sale.
• Sommerfugleland
• Herskabsgartneriet
• Rosenhaven
• Parkanlæg med bænke

FORMIDDAGSBESØG

EFTERMIDDAGSBESØG

Entré + 3 stk. uspecificeret smørrebrød
samt 1 øl/vand

Entré til Gavnø Slotspark
samt kaffe og kage

Kr. 264,00

Kr. 164,00

fra kl. 10 - 13

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

fra kl. 13 - 16

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

OPLEV GAVNØ MED GUIDE

RUNDVISNING

HAVEVANDRING

LEVENDE HISTORIE

Tag med vores dygtige guider rundt på
Gavnø Slot og Slotskirke og hør den
spændende historie om Gavnø.

Oplev en helt unik park anlagt i Engelsk landskabsstil med sjældne træer,
blomster, troldehøj, søer, skulpturer,
sommerfugleland samt herskabsgartneri og ikke mindst Skjærsommer, det
yndigste dukkehus bygget i 1846 til
Baronesse Julie Reedtz-Thott.

Slægtens mange personligheder har sat
hver deres præg på herregårdens bygninger og kulturarv og flere af dem er
nu vagt til live.

Hvorfor er der over 1.000 malerier på
Gavnø? Hvor kommer sørøverne ind i
historien? Og hvad med Dronning Margrethe den 1?
Rundvisningen tager ca. 1 time. Max. 35
personer pr. guide.
Uden for åbningstid: + kr. 1.000.

PRIS
DKK 750 pr. guide

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

Den guidede havevandring tager ca. 1
time. Max. 35 personer pr. guide.
Uden for åbningstid: + kr. 1.000.

PRIS
DKK 750 pr. guide

Vores dygtige historiefortællere i
historisk korrekte dragter, vil møde
gæsterne i en inddragende formidling
om livet på en dansk herregård.
Den levende historie tur tager ca. 1
time. Max. 35 personer pr. guide.
Uden for åbningstid: + kr. 1.000.

PRIS
DKK 950 pr. historisk guide

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

SMAG PÅ GAVNØ

CAFÉ TULIPANEN

ØLSMAGNING

SLOTSBRYGGERIET

Café Tulipanen byder indenfor til kaffe
med kage, smørrebrød, sandwich eller
en lækker buffet. Reservation anbefales.

Kombinér besøget på Gavnø med en
ølsmagning i Danmarks eneste Slotsbryggeri.

Priseksempler:
• 1 stk. uspec. smørrebrød
• 3 stk. uspec. smørrebrød
• Årstidens buffét
• Frisksmurt sandwich
• Lækker To-Go pakke
• Kaffe og kage
• Kaffe og lagkage

Til større selskaber (op til 600 personer) kan vi tilbyde arragementer i Slotsbryggeriet eller i Kornladen’s rustikke
miljø.

På en ølsmagning byder vi på 5 varianter af Gavnøs velrenommerende specialøl, samt den gode historie om øllet
og brygprocessen.

kr.   45,kr. 125,kr. 179,kr.   65,kr.   85,kr.   65,kr.   75,-

Det er naturligvis muligt at købe Gavnø
øl med hjem.

PRIS
Fra DKK 120 pr. person

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

Ring og hør nærmere om mulighederne.

Op til 600 personer

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

ÅRLIGE EVENTS PÅ GAVNØ

TULIPANFESTIVAL

CLASSIC AUTOJUMBLE

Danmarks største tulipanfestival kan nydes i den smukke slotspark.

Danmarks største veteranbilshow, Gavnø Classic Autojumble og
Concours de Charme, finder hvert år sted i juni måned.

De førende løgavlere i Danmark, England og Holland viser deres
ypperste præstationer.
Vi tilbyder i maj vores besøgende at kunne købe et udvalg af de
smukkeste tulipansorter af 1. klasse i vores Slotsbutik.
Det er også muligt at deltage i afstemningen om Årets Tulipan og
vinde smukke tulipanløg.

En imponerende flot udstilling af køretøjer, herunder veterankøretøjer, klassiske køretøjer, sportsvogne, militærkøretøjer og
diverse mærkeklubber. Der deltager mere end 1.000 køretøjer på
dagen.
Foruden flotte biler byder dagen på flot udklædte personer til
Concours de Charme, hvor det gælder om at have tøj der matcher
bilens karakter og alder.
Slottets udstilling og Slotsbryggeriet er også åben på dagen.

Fra ultimo april
til ultimo maj

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

Søndag den 10. juni 2018

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

ÅRLIGE EVENTS PÅ GAVNØ

LILJEFESTIVAL

JULEBAZAR GAVNØ SLOT

Gavnø Slotspark inviterer indenfor til en symfoni af farver og
dufte, når der åbnes for Danmarks eneste Liljefestival i august.

Besøg Danmarks største Julemarked, med 150 stande fordelt i de
historiske avlsbygninger fra 1800-tallet og i de smukke gårdmiljøer udendørs.

Her har i mulighed for at opleve de smukke og mangeartede liljer
i fuldt flor.
Parken bugner af mere end 10.000 liljer i de skønneste farver. Men
også Rosenhaven er en sanselig oplevelse i sensommeren, sammen med resten af Slotsparkens smukke rammer.

Alle stande er nøje udvalgt og vi lægger stor vægt på kvalitet og
forskellighed, så her kan der både findes kunsthåndværk, delikatesser og fødevarer, samt julepynt, vin og håndarbejder til Julebazaren.
Café Tulipanen byder indenfor til julebuffet begge weekender. Forhåndsreservation er nødvendig. I avlsgårdsmiljøet er der
mulighed for at nyde gløgg, kaffe og øbleskiver, samt flere madstande med to-go produkter.

Hele august måned

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

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

