Velkommen til

PRISER (gældende fra 01.02.2012)
Leje af lokale max 25 prs.
(indtil kl. 20.00)
Leje af dobbeltværelse
Ring og tal med Charlotte på 40188507
om øvrige muligheder og priser.
Bemærk fra 1. maj til 1. september kan
selskabslokalet kun bookes ved leje af
mindst 3 værelser samtidigt.
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Selskabslokale
Bed & Breakfast
www.bbgilleleje.dk

Selskabslokale
Høveltegård - Gilleleje
Landlig idyl på den firelængede slægtsgård,
der ligger på grænsen mellem land og by kun
1,5 km fra Gilleleje Centrum.
Nostalgisk og romantisk stil i den nyrestaurerede nordlænge med 45 m²
fællesrum og anretterkøkken. En hyggelig
og hjemlig stemning danner rammen om
dit mindre dagsarrangement, hvad enten
det er fødselsdag, jubilæum, reception eller
en familiesammenkomst.
Fællesrummet kan lejes selvstændigt til
• Brunch
• Frokoster
• Kaffe & Kagebord
• Møder, kurser & foredrag
5 dobbeltværelser kan lejes i forbindelse med
dit arrangement fx til dine udenbys gæster.
Vi har gode parkeringsforhold og dejlige
omgivelser.

Firkantede borde, cafestole og service til 25-30 personer samt opstilling af borde er indeholdt i prisen.
Lokalet skal afleveres opryddet, slutrengøring
er inkluderet i prisen.
Vi har røgfrit miljø, rygning er tilladt udenfor.
Få et ALT INKLUSIV arrangement
Du kan også vælge at lade os gøre arbejdet og nyde
din særlige dag endnu mere sammen med dine
gæster.
Du kan få kvalificeret hjælp til
• Invitationer
• Specielle ønsker såsom leje af runde borde
og guldstole
• Borddækning
• Blomsterdekorationer
• Catering
• Indkøb
• Servering og oprydning

