Udflugter 2022

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)
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

AKTIVITETSOVERSIGT
OPLEV
GAVNØ MED GUIDE

GAVNØ
GO FLY
RUNDVISNING

HAVEVANDRING
LERDUESKYDNING

LEVENDE
BYG ENHISTORIEFORTÆLLING
TØMMERFLÅDE

Tag
voresmed
dygtige
guider
på
Prøvmed
kræfter
vores
sjoverundt
og udGavnø
Slot trætopbane,
og i Slotskapellet
og hør
deni
fordrende
18 meter
oppe
spændende
om
Gavnø.
Gavnøs 150 historie
år gamle
trækroner.
Hvorfor
er dergrænser
1.000 malerier
Gavnø?
Mærk jeres
bliverpåskubbet,
Hvor
kommer sørøverne
og samarbejdet
stige, ind
nåri historien?
I hjælpOg
hvilken
forbindelse
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
engelsk
Opleven
suset
og spændingen,
der
landskabelig
stil med sjældne
træer,
trykkes på aftrækkeren.
Mærk varmen
blomster,
Troldehøjen,
skulpturer,
og følelsen
af sejr, nårsøer,
lerduen
splinSommerfuglehuset,
Herskabsgartneriet
tres i luften foran dig.
og eventyrlige Skjærsommer.
Lerdueskydning er en aktivitet, som
Den
havevandring
1
ikke guidede
blot er sjov
at deltage i,tager
menca.
også
time.
at overvære sine kollegaer forsøge sig
med.

Med
i de mange
perSeriøsudgangspunkt
underholdning
samarbesonligheder
gennem
vil
jdsøvelse, hvor
man århundreder,
ikke skal være
vores
dygtige
historiefortællere
iført
bange for
at blive
våd.
historiske dragter, møde gæsterne i en
inddrag
ende fortælling
om livet
på en
Byg en tømmerflåde
af rafter,
tønder
og
dansk
herregård.
bindegarn.
Tømmerflåden skal kunne
bære mindst 3 personer. Det hele
Den
Levende
Historiefortælling
tager
foregår
i de naturskønne
områder
på
ca.
1 time.
Gavnø.

Fra
FraDKK
DKK250
750pr.
pr.person
guide

Fra
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
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Max.
Minimum
35 personer
10 personer
pr. guide

AKTIVITETSOVERSIGT
SMAG PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
CAFÉ
TULIPANEN

ØLSMAGNING
LERDUESKYDNING

BYG
EN TØMMERFLÅDE
SLOTSBRYGGERIET

Café
byder
på sjove
kvalitetskaffe
Prøv Tulipanen
kræfter med
vores
og udog
kage, smørrebrød,
fordrende
trætopbane,sandwich
18 metereller
oppeeni
lækker
Gavnøsbuffét.
150 år gamle trækroner.

Kombinér
besøget
på Gavnø med
en
Oplev suset
og spændingen,
når der
ølsmagning
i Danmarks Mærk
enestevarmen
Slotstrykkes på aftrækkeren.
bryggeri,
hvor
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af visejr,
når lerduen
splinaf
specialøl, og
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Lerdueskydning
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kollegaer
forsøge
sig
øl
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med.
Min. 10 personer.

Til
større underholdning
selskaber kan vi tilbyde
arSeriøs
samarberangementer
i Slotsbryggeriet.
jdsøvelse, hvor
man ikke skal være
bange for at blive våd.
Ring og hør nærmere om mulighederne.
Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne
bære mindst 3 personer. Det hele
foregår i de naturskønne områder på
Gavnø.

Kontakt
os for grænser
tilbud. bliver skubbet,
Mærk jeres
og samarbejdet stige, når I hjælper og guider hinanden gennem flere
nervepirrende forhindringer højt over
skovbunden.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6 personer

Fra DKK 325 pr. person
5 personer
FraMinimum
DKK 125
pr. person
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Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
TULIPANFESTIVAL

BYG EN
TØMMERFLÅDE
GAVNØ CLASSIC
AUTOJUMBLE
LERDUESKYDNING

Danmarks
største
nydes i den smukke
slotspark.
Danmarks
største veteranbilshow,
Gavnø
Classic Autojumble
&
Prøv kræfter
medtulipanfestival
vores sjove kan
og udOplev
suset og spændingen,
når der
Seriøs
underholdning
samarbeConcours
de Charme, finder
hvert år hvor
sted i man
juni måned.
En impofordrende trætopbane, 18 meter oppe i
trykkes på aftrækkeren. Mærk
varmen
jdsøvelse,
ikke skal
være
De
førende
deres ypnerendesplinflot udstilling af køretøjer
med
flere våd.
end 1.100 køretøjer.
Gavnøs
150løgavlere
år gamlei Danmark,
trækroner.England og Holland viser
og følelsen
af sejr, når lerduen
bange for
at blive
perste præstationer frem.
tres i luften foran dig.
Foruden flotte biler byder dagen
flot udklædte
i konkurMærk jeres grænser bliver skubbet,
Byg enpå
tømmerflåde
afgæster
rafter, tønder
og
Vi
i april ogstige,
maj vores
af egenrencen Concours
de Charme,
levende musik
og show. Slottets
udogtilbyder
samarbejdet
når besøgende
I hjælp- at købe et udvalg
Lerdueskydning
er en aktivitet,
som
bindegarn.
Tømmerflåden
skal kunne
produceret
blomster
og stiklinger
den
stilling
ogogså
Slotsbryggeriet er
ogsåmindst
åben på 3dagen.
er og guider
hinanden
gennemmed
flerehjem. Deltag samtidig
ikke bloti er
sjov at deltage
i, men
bære
personer. Det hele
populære
konkurrence
om valghøjt
af Årets
nervepirrende
forhindringer
overTulipan.
at overvære sine kollegaer forsøge sig
foregår i de naturskønne områder på
Kr. 125,- pr. person (min. 20
personer).
skovbunden.
med.
Gavnø.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum
6 personer
Fra medio
april til medio maj

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 5 personer

Søndag denFra
12.DKK
juni 325
2022pr. person
Søndag den 11.
juni 2023
Minimum 10 personer
Søndag den 9. juni 2024
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AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
GAVNØ
SLOTSPARK

LERDUESKYDNING

EN TØMMERFLÅDE
JULBYG
PÅ GAVNØ

Siden
1700-tallet
den sjove
historiske
have, som er Oplev
noget ganske
Besøgnår
Danmarks
største Julemarked,
med 150 stande fordelt
i de
Prøv kræfter
medhar
vores
og udsuset og spændingen,
der
Seriøs
underholdning
samarbesærligt,
budt
på store samlinger
af mange
tusindetrykkes
blomster
historiske
avlsbygninger ogjdsøvelse,
gårdmiljøer
fra 1800-tallet.
fordrende
trætopbane,
18 meter oppe
i
på og
aftrækkeren. Mærk
varmen
hvor
man ikke Alle
skalstande
være
sjældne
træer.
april kan
mange varianter af de tidlige
er nøje udvalgt,
vægtfor
påatkvalitet
og forskellighed. Her
Gavnøs 150
år Igamle
trækroner.
ogforårsbebufølelsen af sejr, når lerduen
splin- og vi lægger
bange
blive våd.
dere nydes, som påskeliljer, perle hyacinter, krokus m.fl.
maj kan
findes et stort udvalg af kunsthåndværk, delikatesser og fødevarer,
tres iI luften
foran dig.
landets
kendte
og mest
spektakulære
julepynt, vin og håndarbejde.
Mærk jeres
grænser
bliver
skubbet, tulipanudstilling opleves.
Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og
Tulipaner
afløses af
tusindvis
ogLerdueskydning
i august kan
og samarbejdet
stige,
når afI sommerblomster
hjælper en aktivitet, som
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne
landets
eneste hinanden
Liljefestivalgennem
med flere
end 10.000 liljerikke
i enblot
symfoni
Julemarkedet
Caféhele
Tuer og guider
flere
er sjov at deltage
i, men også byder på mange
bærespændende
mindst 3madboder,
personer.ogDet
af
farver og dufte
nydes. Rosenhaven
blomstrer allerat
edeovervære
fra juli ogsine kollegaer
lipanen
serverer
lækker,
julebuffét
mod reservation.
nervepirrende
forhindringer
højt over
forsøge
sig en klassisk,
foregår
i de
naturskønne
områder på
frem
til oktober. Haven udvikler sig gennem hele sæsonen
Entré kr. 85,- pr. person (min.
20 personer).
skovbunden.
med. og byder
Gavnø.
altid vores gæster på en sanselig oplevelse.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6April
personer
til september

2022
Fra DKK 325 pr. person Den 4.-6. & 11.-13.
Franovember
DKK 325 pr.
person
Den
3.-5.
&
10.-12.
november
2023
Minimum 5 personer
Minimum 10 personer
Den 1.-3. & 8.-10. november 2024
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