Udflugter 2022

EVENTYRET BEGYNDER PÅ GAVNØ
Besøg Gavnø Slot og Slotspark
Entréen giver adgang til hele området.
Entré for grupper kr. 125,00 pr. person.
(min. 20 personer og samlet fakturering)
Oplev bl.a.:
• Baronessens nyrestaurerede stuer på Gallerigangen
• Den imponerende samling af godt 1.000 malerier
• Et af Danmarks smukkeste haveanlæg i engelsk landskabelig stil
• Den store samling af antikviteter i de smukt møblerede rum
• Sommerfuglehuset og Herskabsgartneriet
• Rosenhaven
• Picnicområder med bænke

AKTIVITETSOVERSIGT
OPLEV
GAVNØ MED GUIDE

GAVNØ
GO FLY
RUNDVISNING

LERDUESKYDNING
HAVEVANDRING

LEVENDE
BYG ENHISTORIEFORTÆLLING
TØMMERFLÅDE
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bliverpåskubbet,
Hvor
kommer sørøverne
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bære mindst 3 personer. Det hele
Den
Levende
Historiefortælling
tager
foregår
i de naturskønne
områder
på
ca.
1 time.
Gavnø.

Fra
FraDKK
DKK250
850pr.
pr.person
guide

Fra
FraDKK
DKK325
850pr.
pr.person
guide

Fra DKK 325
1050pr.
pr.person
guide

Max.
Minimum
35 personer
6 personer
pr. guide

Max.
Minimum
35 personer
5 personer
pr. guide

Max.
Minimum
35 personer
10 personer
pr. guide
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AKTIVITETSOVERSIGT
SMAG PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
CAFÉ
TULIPANEN

LERDUESKYDNING
ØLSMAGNING

BYG
EN TØMMERFLÅDE
SLOTSBRYGGERIET
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Det
er naturligvis
at købe
Gavnø
at overvære
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Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk
Gavnø Slot • Gavnø 9 • 4700 Næstved • www.gavnoe.dk

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
TULIPANFESTIVAL

BYG EN
TØMMERFLÅDE
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GAVNØ CLASSIC
AUTOJUMBLE
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bære
personer. Det hele
populære
konkurrence
om valghøjt
af Årets
nervepirrende
forhindringer
overTulipan.
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Kr. 125,- pr. person (min. 20
personer).
skovbunden.
med.
Gavnø.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum
6 personer
Fra medio
april til medio maj

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 5 personer

Søndag denFra
12.DKK
juni 325
2022pr. person
Søndag den 11.
juni 2023
Minimum 10 personer
Søndag den 9. juni 2024
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AKTIVITETSOVERSIGT
ÅRLIGE
EVENTS PÅ GAVNØ

GAVNØ
GO FLY
GAVNØ
SLOTSPARK

LERDUESKYDNING

EN TØMMERFLÅDE
JULBYG
PÅ GAVNØ
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blomster
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i
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ogforårsbebufølelsen af sejr, når lerduen
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bange
blive våd.
dere nydes, som påskeliljer, perle hyacinter, krokus m.fl.
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Entré kr. 85,- pr. person (min.
20 personer).
skovbunden.
med. og byder
Gavnø.
altid vores gæster på en sanselig oplevelse.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6April
personer
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2022
Fra DKK 325 pr. person Den 4.-6. & 11.-13.
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DKK 325 pr.
person
Den
3.-5.
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10.-12.
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Minimum 5 personer
Minimum 10 personer
Den 1.-3. & 8.-10. november 2024
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