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GAVNØ SLOT
Gruppetilbud for

Ældre Sagens lokalafdelinger
Gavnø er altid et besøg værd, både for den historie- og kunstinteresserede, men også for alle der sætter 
pris på smuk arkitektur, skønne parkanlæg og håndbrygget specialøl.

Få en rundvisning på Gavnø Slot, et helstøbt rokokoslot med skiftende udstilling og Nordeuropas 
største private malerisamling samt klosterkirken, Danmarks mest farverige kirkerum.
NYHED! Prøv en rundvisning med guider i historiske dragter og mød fortidens beboere.

Slotsparken er kendt for sin Tulipanfestival i maj måned, med over 500.000 tulipaner i fuldt flor. Som 
noget nyt, er der Liljefestival i august og september hvor 10.000 vis af liljer pryder parken. Ellers er 
den romantiske rosenhave, skulpturer og monumenter samt sjældne arter af planter og træer altid et 
besøg værd, uanset årstid.

Besøg Slotsbryggeriet og smag på sortimentet. Ved en ølsmagning får I historien om både bryggeri, 
brygningsproces og øllets historie, alt imens I smager på Bryggeriets velrenommerede specialøl.  I får 
indsigt i kunsten at brygge øl og får lov til blandt andet, at dufte til humlen og se nærmere på produk-
tionsudstyret.

Vi tilbyder Ældre Sagens lokalafdelinger mulighed for at besøge Gavnø og få en helt speciel oplevelse.

Entré til park og slot kr. 90,00 pr. person - normalpris for grupper kr. 100,00
Ølsmagning i Slotsbryggeriet (min. 10 personer) kr. 115,00 - normalpris kr. 120,00
Guidet rundvisning på slottet (max 35 personer pr. guide) kr. 750,00
Guidet rundvisning med historiske dragter (max 35 personer pr. guide) kr. 950,00

I er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål. Booking af guider til en tur gennem slottet eller 
til en havevandring skal ske på telefon 55 700 200. Find flere informationer om Gavnø på vores hjem-
meside www.gavnoe.dk.

Bemærk: For at opnå rabatten, skal bookingen foregå direkte hos Gavnø.

Vi sammensætter
dagen efter
Jeres ønsker

og behov


