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Konfirmation 2022

“Lev et godt værdigt liv.  
Når du bliver ældre, kan du tænke 

tilbage og nyde det en gang til.” 
Dalai Lama

PÅ HINDSGAVL SLOT
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Vi glæder os til at tage imod jer og jeres gæster 
på den store dag.

Her vil I blive mødt af vores engagerede og  
passionerede medarbejdere, som står klar til  

at give jer alle en uforglemmelig oplevelse.

De smukke rammer løfter automatisk  
stemningen til helt nye højder, og som værter 

kan I trygt lade jer rive med.

Overlad alt det praktiske til os og nyd jeres fest.

Det er derfor, I er her.

Velkommen til Hindsgavl Slot
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På Hindsgavl Slot er kvalitet en mærkesag i alt, 
hvad vi gør. Det fornemmer I overalt: I den smukke 
slotspark, i de historiske slotsstuer, i den højloftede 
slotslade, på værelserne, på tallerkenen, i glasset og 
ikke mindst i den nærværende betjening.

God smag og gode råvarer 
Når I holder fest på Hindsgavl Slot, tager menuen 
afsæt i sæsonens råvarer, som vores kokke tilbereder 
med kærlighed og omtanke for den gode smag. 

Køkkenhaven og naturen, der omgiver os, er vores 
skatkammer. Friske, syltede, henkogte og fermen-
terede grøntsager, frugter og urter gør glæde på for-
skellige årstider. 

Kvalitet er ikke en smagssag 
– det er vores ansvar 

Jeres fest er i erfarne hænder 
Vi ved, hvad der skaber en god 
 konfirmationsfest og gode ople-
velser. Både fester og gæster er 
dog forskellige. 

Her præsenterer vi vores forslag. 

Men det vigtigste er: 
Hvilken fest ønsker I?
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Konfirmation på slottet

Konfirmation på slottet
Frokostarrangementer  
for min. 40 betalende couverter indeholder:

 — Champagne eller hyldeblomst-cocktail 
(alkoholfri) med slottets snacks

 — 3-retters menu eller buffet (frit valg)
 — Kaffe/te med sødt

Arrangementspris
Pr. voksen   kr. 975,-
Pr. barn under 12 år  kr. 485,-

Tilkøb
Samlede pakker med vin, øl og sodavand ad libitum 
under hele festen (max. 8 timer) pr. person
Vinpakke Husets vine  kr. 325,-
Vinpakke Gode vine  kr. 395,-
Vinpakke Bedre vine  kr. 495,-
Barn uanset vinpakke                 kr. 325,-

Natmad
pr. voksen   kr. 95,-
pr. barn   kr. 50,-
Til natmad kan der vælges imellem:

 — Hotdogs med klassisk garniture
 — Slotskøkkenets hjemmelavede pizza
 — Tarteletter med høns i asparges

Kontakt vores festafdeling og hør mere.
fest@hindsgavl.dk eller tlf.  6340 6650

Overnatningspriser i forbindelse med 
fester oplyses ved forespørgsel.

Vi tager forbehold for prisændringer.  
Alle listede priser er gældende i 2022 
og reguleres ved udgangen af året.

Hindsgavl Slot tilbyder unikke rammer for din konfirmation, 
og med vores ekspertise får I en uforglemmelig fest.
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Vi tilbyder konfirmation som frokostarrangement for 
min. 40 betalende couverter. 

Menuen vælges ud fra den pågældende månedsmenu, 
som vi præsenterer for dig inden en festsamtale, hvor 
vi gennemgår alle detaljer. 

I prisen er inkluderet eget lokale, opdækning 
med hvide duge, servietter og lys. Der vil være 
blomsterdekorationer i nuancer efter jeres ønske  
samt menubånd på bordene.

Da vi har et begrænset antal lokaler forbeholder vi os 
retten til at fakturere for min. 40 couverter. 
En couvert påregnes  som den fulde arrangementspris 
pr. person.

I forbindelse med afholdelse af fest tilbyder vi specielle 
overnatningspriser – disse oplyses ved reservation.

Godt at vide
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Betalingsbetingelser
Lokalereservationsgebyr på kr. 5.000,- betales senest 8 dage efter ind-
gåelse af aftale. Beløbet tilbagebetales ikke i tilfælde af annullering, 
men modregnes i den endelige regning for arrangementet.

60 dage før ankomst betales 40% af den bekræftede ordresum, formo-
dede festpakke og antal i depositum.

30 dage før ankomst betales yderligere 40% af den bekræftede ordre-
sum, formodede festpakke og antal i depositum.

Den endelige regning skal betales senest 8 bankdage efter modtagelse.

Der modtages ikke kontantbeløb over kr. 10.000,-.

Betalingsbetingelser og  
afbestillingsregler

Afbestillingsregler
I tilfælde af afbestilling mindre end 60 dage før planlagt start-
dato, beregner Hindsgavl Slot sig et afbestillingsgebyr svarende 
til 40% af den estimerede pris.

I tilfælde af afbestilling mindre end 30 dage før planlagt start-
dato, beregner Hindsgavl Slot sig et afbestillingsgebyr svarende 
til 75% af den estimerede pris.

Afbestilling af indtil 10% af det i ordrebekræftelsen anførte 
deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit indtil 48 timer før 
arrangementets starttidspunkt. Derefter faktureres afmeldte 
eller udeblevne deltagere til fuld pris. Dog er det ikke muligt 
at annullere antal til under 40 betalende couverter. 

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås 
annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende 
væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Hindsgavl Slot kan ikke holdes ansvarlige for udgifter til særlige 
aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles. Afbestillingsgebyret 
bortfalder i det omfang, den pågældende kapacitet sælges til 
anden side.


