SELSKABER

MED UDSIGT TIL
EN FANTASTISK FEST

Ønsker I en helt uforglemmelig dag så lad os danne
rammen om jeres næste fest. Vi tilbyder et væld af
faciliteter, der kan være med til at gøre jeres fest til et
minde for livet.
Uanset om I skal holde konfirmation, bryllup, fødselsdag, reception eller måske firmafest, så sørger vi for
at rammerne passer til anledningen og jeres ønsker.
Hvorfor ikke starte med en velkomstdrink udenfor, hvis
vejret tillader det, og nyde udsigten over Østersøen.
Med direkte adgang til Rødvigs bedste badestrand er
scenen sat til det perfekte fælles billede, bryllups- eller
konfirmationsbillede.
Vi har mange års erfaring med at planlægge større
arrangementer, og vi ved, hvor vigtigt det er, at alle
detaljer går op i en højere enhed, så I kan slappe af og
nyde dagen sammen med jeres gæster.

MAD OG VIN – EN VIGTIG DEL
AF OPLEVELSEN

Mantraet bag vores madfilosofi er, at lækkert skal være naturligt. Med udgangspunkt i sæsonens lokale råvarer
kreerer vores dygtige køkkenteam velsmagende mad til jeres fest. I vores selskabsmenuer kan I vælge mellem et
udvalg af forretter, hovedretter og desserter og selv sammensætte menuen til jeres fest, eller I kan vælge en af vores
selskabsbuffeter.
Vi hjælper jer meget gerne med at vælge vine, der passer netop til jeres menu. Skulle I ha’ lyst til at se hotellet,
faciliteterne og de skønne omgivelser, så er I meget velkomne til at kigge forbi og få en rundvisning.
Kontakt os gerne på forhånd og aftal et nærmere tidspunkt på telefon 5650 6800 mandag til fredag fra 8-16. I finder
vores selskabsmenuer på vores hjemmeside, men vi sender dem også gerne til jer.

FEST MED
OVERNATNING

Vores omgivelser inviterer til, at jeres gæster overnatter efter festen, og med 58 værelser skulle der være
rig mulighed for at huse hele selskabet. Således har
I mulighed for at mødes før festen og f.eks. gå en tur
langs stranden eller lave en fælles aktivitet. Vi tilbyder
overnatning inkl. morgenbuffet til en fordelagtig pris,
når I holder fest hos os.
Ved at overnatte på hotellet kan alle nyde festen uden
at skulle bekymre sig om, hvem der skal køre hjem.
Dagen efter kan I få afrundet festen på hyggeligste vis
samtidig med, at I kan få sagt farvel til jeres gæster i ro
og mag.
Skulle I ha’ lyst til at opleve nogle af attraktionerne på
Stevns som f.eks. Stevns Klint eller Koldkrigsmuseet, så
ligger begge dele indenfor ganske kort køreafstand fra
hotellet.
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