Gavnøs
spisesteder byder
på afgrøder fra
stotshaven
og hjemmelavede
specialiteter

GRATIS
WIFI PÅ
GAVNØS
SPISESTEDER

P
SERVICE
1 Hovedindgang
2 Slotsbutik med billetsalg, Gavnø
produkter, souvenirs, skattejagt,
blomsterløg, guidehæfte og
udlejning af trækvogne
3 Information med salg af årskort,
guider og skattejagter
4 Toiletter og handicaptoilet
5 Toiletter

OPLEVELSER
6 Sørøverland
7 Skjærsommer
8 Troldehøjen
9 Sansehaven - De 6 sanser
10 Afrikanske bjerggeder
11 Sommerfugleland
12 Rosenlabyrint

NATUROPLEVELSER
9 Sansehaven - De 6 sanser
12 Rosenlabyrint
16 Rosenhaven
17 Rododendronbede
18 Duetræ
19 Herskabsgartneriet & Abetræ
20 Sø med frøer
21 Salg af blomsterløg

HISTORIE & KUNST
13 Slottet med interiør
14 Kunstsamlingen
15 Slotskapellet
GAVNØ GO FLY
27 Gavnø Go Fly
BUTIK
2 Slotsbutik med souvenirs og
salg af blomsterløg

SPISESTEDER
22 Slotsbryggeriet med øl & vand
23 Café Tulipanen med smørrebrød,
sandwich, kaffe og kage
24 To-Go og softice
PICNIC
25 Picnicområde i parken
26 Picnicområde uden for parken

Velkommen til Gavnø
Udstillingen på 1. og 2. sal på slottet og i
slotskapellet er åben fra kl. 10 - 16. Pas på vores kulturarv venligst ingen fotos i udstillingen!

Mød op ved Go Fly hytten, hvis I vil opleve i dag eller book i
forvejen på www.gavnoe.dk
Café Tulipanen serverer lækre caféretter, kage
og softice samt saft, friskbrygget kaffe og the.

På Skattejagt i Sørøverland
Lad børnene gå på skattejagt med et spændende sørøverkort i slotsparken, klosterkirken
og på slottet. Der er præmier til alle, som kan
afhentes i billetsalget. Alder ca. 4-12 år. Fås i
entréen. Kun kr. 35,-

Prøv vores To-Go pakke med sandwich, vand
og frugt, og nyd den i et af vores picnicområder. Kun kr. 65,-

Gavnø byder på oplevelser hele året
Firmaudflugter
Fester
Ølsmagninger
Teambuilding
Tulipanfestival

Oplev historiens vingesus på Gavnø og prøv den nye storslåede
trætopbane, lige fra juniorbanens sjove og rekreative aktiviteter til højest oppe i Gavnøs 150-årige trækroner med udsigt
over Karrebæk Fjord. I vælger selv hvor højt, hvor langt og
hvor længe I vil opleve.

Rundvisninger
Veteranbilshow
Julebazar
Udstilling
Liljefestival

Se mere på www.gavnoe.dk

Besøg Slotsbryggeriet
Smag på vores prisvindende øl brygget på
Gavnøs egne recepter eller ta’ en 6-pack
med hjem.
Vi kan anbefale vores marmelader, honning fra egne bistader, æblemost og brændevin. Besøg Slotsbryggeriet og Slotsbutikken.

