Udflugter 2019

EVENTYRET BEGYNDER PÅ GAVNØ
Besøg Gavnø Slot og Slotspark
Entréen giver adgang til hele området.
Entré for grupper kr. 100,00 pr. person.
Gratis entré + kaffe og kage til chauffør og guide.
Oplev bl.a.:
• Baronessens nyrestaurerede stuer på Gallerigangen
• Den imponerende samling af godt 1.000 malerier
• Et af Danmarks smukkeste haveanlæg i engelsk landskabelig stil
• Skiftende udstillinger på slottet
• Den store samling af antikviteter i de smukt møblerede rum
• Sommerfugleland og Herskabsgartneriet
• Rosenhaven
• Picnicområder med bænke

FORMIDDAGSBESØG FRA KL. 10-13
Entré + 3 stk. uspec. smørrebrød samt
1 øl/vand
Kr. 270,00
EFTERMIDDAGSBESØG FRA KL. 13-16
Entré til Gavnø Slotspark samt
kaffe og kage
Kr. 165,00
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FraDKK
DKK325
750pr.
pr.person
guide

Fra
FraDKK
DKK325
950pr.
pr.person
guide

Max.
Minimum
35 personer
6 personer
pr. guide

Max
Minimum
.35 personer
5 personer
pr. guide

Max.
Minimum
35 personer
10 personer
pr. guide

Kontakt: Lene Olofsson Pedersen • 55 700 200 • info@gavnoe.dk
Gavnø Slot • Gavnø 2 • 4700 Næstved • www.gavnoe.dk
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Kontakt: Lene Olofsson Pedersen • 55 700 200 • info@gavnoe.dk
Gavnø Slot • Gavnø 2 • 4700 Næstved • www.gavnoe.dk

AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ
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Kontakt: Lene Olofsson Pedersen • 55 700 200 • info@gavnoe.dk
Gavnø Slot • Gavnø 2 • 4700 Næstved • www.gavnoe.dk
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ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ
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Kontakt: Lene Olofsson Pedersen • 55 700 200 • info@gavnoe.dk
Gavnø Slot • Gavnø 2 • 4700 Næstved • www.gavnoe.dk

