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Hvadenten I skal holde et hyggeligt familietræf, en firmaudflugt med
 aktiviteter eller en fest med det hele …

Vi har rammerne til at føre jeres idé ud i virkeligheden.
Vi er stolte af vores fleksible koncept. Vi tilbyder alt fra Gør-det-selv 

arrangement til All-inclusive ophold eller noget midt imellem. 

Hold dit arrangement i landlige 
omgivelser. Naturen er lige 
uden for døren. Marker, hegn 
og skoven afspejler årets gang 
i farver, lys og duft.
Rådyrene vandrer i flok tæt 
forbi vores grund. En hare 
løber forskrækket afsted, når 
du passerer dens skjul i heg-
net. Fasankokken spankulerer 
langs skellet og giver højlydt 
besked om, hvor han er. Fra 
maj til september sværmer 10-
15 svalepar omkring gården på 
vej til og fra rederne under ud-
hænget.

Der er meget lidt trafik på 
vejen, så det er et trygt sted at 
lade børnene tumle rundt 
udenfor.

Har du brug for inspiration til 
aktiviteter på Langeland, så 
download vores brochure fra 
hjemmesiden.

Når I har lejet stedet, har i fuld råderet over sal, køkken, det 
aftalte antal værelser, terrasse, fodboldbane og legeplads. Der 
er ikke andre gæster, der skal tages hensyn til.

Vores festsal er stor nok til 100 spisende gæster. Der er fast 
opstillet borde og stole til 68 personer samt til buffetborde. 
Yderligere stole og borde kan hentes frem hvis I har behov for 
det. 

Storkøkkenet er veludstyret med 10-liters kaffebrygger, opvas-
kemaskine, konvektionsovn, gaskomfur, dobbelt køleskab, an-
retterbord, gryder mv.

I hver af de 15 værelser er der sengepladser til 4/5 personer 
med dyner og puder. Der skal medbringes lagen, dyne-/pude-
betræk og håndklæder – eller lej linnedpakkerne af os.

I de to bygninger er der i alt 6 toiletter, 5 bruserum og 2 vaske-
kabiner.

Hygge på terrassen i september. 

Der er en stor grill, en bålring og 
et bord med indbygget grill.

Terrassen kan overdækkes.
Priseksempel ved 30 personer: 
Ankomst fra kl. 15 og afrejse før kl. 11

Rengøring er in-
kluderet i prisen. 
Når vi står for 
rengøringen er 
du altid sikker på 
at overtage fa-
ciliteter og udstyr 
rent og i orden.

Ankomst fra kl. 15, afrejse før kl. 11. Der er mulighed for at 
tilkøbe tidligere ankomst/senere afrejse.

I 10 værelser I 15 værelser

Lørdag til søndag 6.450 6.850

Fredag til søndag 11.050 11.850

Rabat ved 3 eller flere dage

Gør-det-selv ophold:

All-inclusive fest:

Fest med fri bar og overnatning 
kun kr. 795 pr. person

● Ankomst og indkvartering fra kl. 15.
● Velkomstkaffe og hjemmebagt kage.
● Velkomstdrink
● 3-retters middag fra kat. I+ II
● 3-retters middag kan erstattes med en grillmenu/ 

stegebuffet med dessert.
● Kaffe med sødt og Baileys/cognac
● Fri bar med øl/vand/vin 
● Natmad
● Overnatning – incl.linnedpakke
● Morgenbuffet med nybagt brød, smør, ost, 

marmelade, juice, mælk samt kaffe og the.
● Afrejse før kl. 11.

Hverdagsfest med overnatning kr. 745.
Samme fest uden overnatning: 
kr. 495 pr. person.
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