
Hjerteligt velkommen hos os og i vores lille oase af skønhed og nydelse. 
 
Hesede Hovedgård er et sjældent dejligt sted, som ligger på Marguerit-ruten i Sydsjælland -
midt i bølgende bakker, charmerende skove, flora og fauna, fred og ro. 
Der er mange spændende ting at opleve i området: fra Skovtårn og slotte til strande og
Stevns Klint (se vores forskellige oversigter "inden for xx minutter"). 
I kan også nyde et glas vin på terrassen og hygge jer i haven med gynge og havespil. 
 
Vi har en første sal med 4 dobbeltværelser, som kan være et rigtig godt alternativ til et
sommerhus. Her er plads til hele familien. Og her er fællesareal med stue og køkkenalrum. I
kan derfor selv lave mad de dage, hvor I ikke bliver fristet af at spise med os eller på ét af de
andre gode spisesteder i området. Tager I alle 4 værelser, får I hele etagen for jer selv.
 
Vi har lavet en skarp pris på dette. Langt under vores normale priser. 
De gode priser starter ved 3 nætter - og opholdet kan forlænges med ekstra nætter. 

Mini-sommerferie på Hesede Hovedgård - juhuu!

Praktisk: Huset har en del trapper, og vi har kun voksenmøbler, og derfor er stedet bedst til voksne eller større børn.
 
Andre vigtige oplysninger: I kan tilkøbe morgenmad hos os - alle dage eller nogle dage, som I lyster. Nogle dage
tilbyder vi 'spis med os' - helt uformelt og med god plads til snak og hygge. Vi har 'mini-bar', som I kan forsyne jer fra.
Vi har en glimrende vinkælder, som kan besøges efter lyst og behov. Der er mange gode steder i området, og vi
kommer gerne med anbefalinger, forslag og idéer.
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Hesede Hovedgård
Hesede Hovedgård 1 | 4690 Haslev | tlf. 27 21 12 33

info@hesedehovedgaard.dk | www.hesedehovedgaard.dk
facebook og instagram @hesedehovedgaard

Sådan booker I: Ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger herunder). Tilbuddet gælder i sommersæsonen 2020.
 
Betalingsbetingelser: Depositum på 500 kr. pr. værelse betales ved bestilling. Derefter er det blot at møde op og
nyde opholdet. Restbeløbet betales under opholdet. Slutrengøring, linned, dyner og håndklæder indgår i prisen.
Afbestillingsregler: Opholdet kan annulleres eller ombookes uden gebyr indtil 8 dage før ankomst. Ved afbestilling
senere end 8 dage før tilbagebetales depositummet ikke. 

OPHOLD PÅ 3 NÆTTER
1 værelse / 2 personer 
2 værelser / 4 personer  
3 værelser / 6 personer 
4 værelser / 8 personer 

Normalpris
2.985

  5.970
  8.955

  11.940

Sommer-tilbud
2.700

  4.700
  5.800
  6.500

Spar
10%

  21%
  35%
  46%

Ekstra nætter: 500 kr. pr. værelse


