Udflugter 2021

EVENTYRET BEGYNDER PÅ GAVNØ
Besøg Gavnø Slot og Slotspark
Entréen giver adgang til hele området.
Entré for grupper kr. 100,00 pr. person.
(min. 20 personer og samlet fakturering)
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
• Den store samling af antikviteter i de smukt møblerede rum
• Sommerfuglehuset og Herskabsgartneriet
• Rosenhaven
• Picnicområder med bænke
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der til Droner og
guider
hinandenergennem
flere
ning
Margrete den
1. Varighed ca.
1 time.
nervepirrende
forhindringer
højt
over
skovbunden.

Oplev
helt unik
park anlagt i når
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Max.
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35 personer
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pr. guide

AKTIVITETSOVERSIGT
SMAG PÅ GAVNØ
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Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ
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AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
GAVNØ
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LERDUESKYDNING

EN TØMMERFLÅDE
JULBYG
PÅ GAVNØ
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