
DØGNMØDE
PÅ HESEDE HOVEDGÅRD

Let morgenmad ved ankomst
Formiddag: Kaffe/te/vand samt frugt 
Lækker frokost i husets hyggelige spisestue
Eftermiddag: Kaffe/te/vand samt kage
Lækker aftensmad lavet af lokal kok
Vores store morgenmad 

I holder jeres møde i husets stemningsfulde galleri. Her er inspirerende kunst,
højt til loftet, smuk gammel stuk, kamin, lysekrone, dagslys ind fra tre sider. Fra
lokalet er der udgang til den charmerende veranda, til terrassen og til den store
have - perfekt til kaffepausen eller en walk-and-talk. 
Efter en god mødedag finder vi kandelabrene frem og dækker op til en
velfortjent, dejlig middag i samme smukke lokale. Har I lyst, besøger I husets
vinkælder og får et par glas og et par historier med på vejen. 

Forplejning

Praktik

65" skærm (4K UHD), standard HDMI, mini-HDMI. 
Flip-over. Trådløs internetadgang.

Fra 8 til 14 mødedeltagere.

Lidt med småt. Frokosten består som regel af 4-5 retter anrettet på fade til deling. En sodavand pr. person til frokosten er
med i prisen. Yderligere kan tilføjes, og vinkælderen kan også besøges. Drikkevarer til aftensmaden ud over vand kan
tilkøbes. Vi har 8 dobbeltværelser: 6 med to enkeltsenge, 2 med dobbeltseng. Ved flere deltagere kan vi tilbyde flere
sengepladser hos gode kolleger i området. Prisen er gældende til 31. december 2022 og er inkl. moms. 

Hesede Hovedgård
Hesede Hovedgård 1 | 4690 Haslev | tlf. 27 21 12 33

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

Medlem af Destination Gisselfeld og The Danish Club / Historiske HuseCVR-nr. 40 06 05 37

pr. person i enkeltværelse
pr. person i dobbeltværelse

Se separat
oversigt eller
kontakt os

DKK 1.850,-
DKK 1.600,-

Et mødedøgn fra kl. 9 til kl. 9 næste dag:

Bliv til kl. 17 næste dag: + 750 kr. pr. person.

Drys

glimmer

på

Tilføj ekstra

aktiviteter og forkæl

jer selv på dagen;

fra positiv pep-talk, yoga

og champagnesabling

til gin & tonic og

lakridspiber.


