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Festarrangement – grundpakke (8 timer)
Champagne med hjemmelavede snacks,
slotskøkkenets 3-retters festmiddag
samt kaffe/te med sødt

kr.

975,-

Før middagen – tilkøb til reception
Petit croissant med 3 slags fyld
Salte snacks og grøntsagsstænger med dip

kr.
kr.

85,75,-

Under middagen
Tillæg for ekstra ret til middagen, eks. ost
Ad libitum vinpakke 1 – Husets vine
Ad libitum vinpakke 2 – Gode vine
Ad libitum vinpakke 3 – Bedre vine
Tillæg for vin, pr. ekstra ret

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

125,395,495,595,70,-

Efter middagen og frem til kl. 02.00
Fri bar med øl, sodavand og husets vine
Tilkøb – Spirituspakke med 5 longdrinks
Tilkøb – Spirituspakke med 5 cocktails

kr.
kr.
kr.

245,165,210,-

Tilkøb af ekstra time fra kl. 02.00-03.00
Inkl. fri bar med øl, sodavand og husets vine

kr.

5.000, -

kr.
kr.
kr.

95,95,145,-

Natmad
Byg selv hotdogs med klassisk garniture
Ungarsk gullaschsuppe m/hjemmebagt baguette
Charcuteri med ost & paté, 2 slags brød
samt hjemmesyltet tilbehør
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Alle listede priser er gældende i 2022 – der tages forbehold for prisændringer

Tilkøb til bryllupper og festarrangementer
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Stole til vielse, pr. person
Rød løber til vielse, pr. løbende meter
Reception i op til 3 timer
Reception på terrassen eller i Havestuen
med udsigt over slotsparken og Lillebælt
Inkluderer: Bryllupskage fra Vanilla Chocolatier
& Konditori eller Kring Chokolade samt buffet
med kaffe/te, øl, sodavand og isvand ad libitum

kr.

5.000,-

kr.
kr.

50,70,-

kr.

345,-

HINDSGAVL.DK

Vielse i parken
Vielse ved Tehuset (15. maj til 31. august)
Inkluderer: Alter/ bord med hvid dug samt
Blomsterbuket, højttaler og mikrofon,
opstilling og nedtagning

* Bryllupskage kan erstattes af dagens kage fra slotskøkkenet

Ved egen medbragt forplejning eller drikkevarer
opkræver vi proppenge
Blomster
Vores blomsterdekoratør binder*
Brystbuketter
Brudepigebuket
Brudebuketter
Stolepynt til vielse i haven
Bilpynt
Æresport i gran ekskl. blomster, pr. meter
Æresport i gran inkl. blomster, pr. meter
Blomsterbue til vielse i haven
Blomster på servietter
Vase med en enkelt blomst
Scenepynt
*Alle priser på blomster er efter gældende dagspriser
og oplyses af vores blomsterdekoratør ved forespørgsel

fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.

85,600,1.500,200,1.000,350,400,3.500,50,50,1.200,-

Hvad koster min fest?
Antal personer
Heraf børn under 12 år*

_____________
_____________

Før middagen
1
____________________________
2
____________________________
3
____________________________
4
____________________________

kr.__________
kr.__________
kr.__________
kr.__________

Festarrangement
Middag ____________________________
Vin
____________________________

kr.__________
kr.__________

Efter middagen
1
____________________________
2
____________________________
3
____________________________

kr.__________
kr.__________
kr.__________

Eventuelt
1
____________________________

kr.__________

I alt pris pr. person

kr. __________

Diverse tilkøb fra blomsterdekoratøren
1
___________________________
2
___________________________
3
___________________________

kr.__________
kr.__________
kr.__________

* Børn under 12 år er til en reduceret pris.
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Lav dit eget prisoverslag

Enkeltværelse i slotsstil

kr.

1.095,-

Dobbeltværelse i slotsstil, fra

kr.

1.245,-

Juniorsuite, fra

kr.

1.745,-

Enkeltværelse i stalden

kr.

1.345,-

Dobbeltværelse i stalden, fra

kr.

1.545,-

Opredning

kr.

300,-

Babyseng

kr.

200,-

Ønsker I overnatning i specifikke værelser, vil der være et tillæg afhængigt af den
ønskede værelsestype. Øvrige værelsespriser kan oplyses ved forespørgsel.
Alle værelsespriser inkluderer morgenbuffet med hjemmelavede lækkerier fra
slotskøkkenet. Morgenbuffeten serveres alle dage fra kl. 07.00 – 10.00 sammen med
slottets øvrige gæster.
Når I afholder fest på Hindsgavl Slot, er der mulighed for at forhåndsreservere værelser til jeres gæster. Værelser, som ikke er endeligt bekræftet senest 60 dage før
ankomst, frigives dog til salg.
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Overnatningsmuligheder

Betalingsbetingelser:

Lokalereservationsgebyr på kr. 5.000,- betales senest 8 dage efter indgåelse 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, formodede festpakke og antal i depositum.
30 dage før ankomst betales yderligere 40% af den bekræftede ordresum, formodede festpakke og antal i depositum.
Den endelige regning skal betales senest 8 bankdage efter modtagelse.
Der modtages ikke kontantbeløb over kr. 10.000,-.

Afbestillingsregler:

I tilfælde af afbestilling mindre end 60 dage før planlagt arrangementsdato, beregner Hindsgavl Slot sig et afbestillingsgebyr svarende til 40% af den estimerede pris.
ner Hindsgavl Slot sig et afbestillingsgebyr svarende til 75% af den estimerede pris.
Afbestilling op til 10% af det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal kan 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 65 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.
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I tilfælde af afbestilling mindre end 30 dage før planlagt arrangementsdato, bereg-

