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Fest på Hesede Hovedgård

Overnatning til festen
Hesede Hovedgård råder over i alt 8 dobbeltværelser, som kan bruges i forbindelse med fest
og arrangementer.
I underetagen, downstairs, ligger 4 dobbeltværelser, som deles om toilet og bad. De to
mindste værelser har en 140 cm dobbeltseng, og det er muligt at åbne en dør op mellem
disse to værelser - populært til familier. De to andre værelser har to enkeltsenge, og i det ene
kan der redes op til en tredje gæst på sovesofa.
De andre 4 værelser ligger på førstesalen, upstairs, og har alle to enkeltsenge. Imellem to af
dem kan man også låse en dør op, så der er forbindelse. De fire værelser deles om toilet og
bad, og der er derudover et ekstra separat toilet.
På førstesalen er der også et fælles opholdsrum med stue og spisestue. Vælger man at booke
de fire værelser på førstesalen, har man hele etagen for sig selv, inklusive fællesområdet.
Vælger man også underetagen, har man hele huset for sig selv.
Hvis I overnatter på Hesede Hovedgård i forbindelse med en festmiddag, kan I efter
middagen vælge at blive siddende og hygge jer ved bordet i Galleriet. Er vejret til det, kan I
trække ud på terrassen og nyde haven og stjernehimlen. Eller I kan slappe af i fællesområdet
på førstesalen, hvis I har booket værelserne her. Ingen skal køre hjem, og man kan gå i seng,
når man bliver træt.
Efter en god nats søvn vågner I op til et veldækket morgenbord, hvor I blandt andet kan nyde
nybrygget kvalitetskaffe, blødkogte æg og nybagte boller, før I vinker farvel for denne gang.
Fra 8 til 16 gæster.

Upstairs, to enkeltsenge (4 værelser)

995,- kr. pr. værelse

Downstairs, to enkeltsenge (2 værelser)

895,- kr. pr. værelse

Downstairs, to dobbeltsenge (2 værelser)

795,- kr. pr. værelse
95,- kr. pr. person
(priser inkl. moms)
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