FERIE

København
Køge
Rødvig
25 km fra Køge
65 km fra København

EN SPEKTAKULÆR UDSIGT
FORPLIGTER

Omgivet af en fantastisk smuk natur og kun få
minutter fra Stevns Klint, som i 2014 blev udnævnt
til UNESCOs verdensarv, ligger konference & hotel
klinten direkte ud til Østersøen og med nedgang til
Rødvigs bedste badestrand. En beliggenhed der er
nådesløs smuk og som inviterer til nærvær og
ford ybelse.
Her er lys, luft og højt til loftet, og hver årstid sætter
sit eget unikke præg på jeres ophold.
Hvorfor ikke invitere et vennepar på et weekendophold, hvor golfkøllerne bliver svunget på en af de
mange golfbaner beliggende tæt på os. Alternativ
kan I blot nyde hotellet, de mange hyggelige lounges
både ude og inde eller en cykeltur til Stevns Klint.
Mulighederne er mange og fælles for vores weekendophold er, at I kan slappe af, nyde en lækker middag i
restauranten og overnatte i vores hyggelige dobbeltværelser.

NÅR LÆKKERT
ER NATURLIGT

Mantraet bag vores madfilosofi er, at lækkert skal
være naturligt.
Med udgangspunkt i sæsonens råvarer serveres ærlig
hjemmelavet mad af høj kvalitet. Og netop madens
kvalitet er en af de ting, som vi er kendt for, og som
vi høster store roser for.
Om sommeren serverer vi lækre sandwiches, salater,
burgere mv. i vores udendørs café beliggende foran
restauranten og med udsigt over Østersøen. Her er
der også mulighed for at nyde en kold øl eller et glas
køligt hvidvin efter en dag på stranden, inden aftenens middag eller buffet serveres i restauranten.
Får I brug for en madpakke, hvis I skal rundt og opleve Stevns, så kan dette let arrangeres. Det er bare at
spørge i receptionen.

FANTASTISKE STEVNS
Attraktionerne på Stevns er mange – her er noget for
alle og enhver, og fælles for dem alle er, at de ligger i
ganske kort afstand fra hotellet.
Stevns Klint,hvor I kan se fiskeleret, der blev dannet
for 65 millioner år siden, da dinosaurerne uddøde, er
en del af UNESCOs Verdensarv. Fra Højerup kirke kan
I nyde udsigten over Stevns Klint, og opleve hvordan
tidens tand har gnavet sig ind på kysten og i særdelshed kirken, hvis kor og dele af kirkegården styrtede i
havet i 1928.

AKTIV FERIE
Har I lyst til en aktiv ferie, så er mulighederne så
absolut til stede.
Spil golf på en af Køge Golf Klubs to baner eller besøg Vallø Golf Klub, der også kan tilbyde to baner.
Kysten langs Stevns er helt ideel til lystfiskeri, så
hvorfor ikke tage ud og fiske efter ørreder. Vi kan
næsten garantere, at I får bid.
Har I mere lyst til en længere gåtur, så kan vi
anb efale den 22 km lange Trampesti.

PÅ EN REGNVEJRSDAG
Skulle det regne en dag så fortvivl ikke.
I vores motionsrum kan I få sved på panden i de forskellige maskiner, eller I kan udfordre hinanden i et
spil Wii, billard eller bordfodbold.
Besøg en af de hyggelige gårdbutikker på Stevns og
smag på lækker økologisk æblemost eller oplev kunst
i et af de lokale gallerier, der gerne åbner deres attelier og fortæller om tankerne bag deres kunst.

FØLG OS PÅ

VI SAMARBEJDER MED
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