
Sauntehus Slotshotel 
Slotshotellet ved Hornbæk i Kongernes Nordsjælland. 
Med 32 værelser og spiseplads til 200 gæster, bydes på 
diskret luksus for kræsne gæster.   
          Sauntebygade 50 3100 Hornbæk 

 Tlf. 49 75 03 15 sauntehus@slotshotel.dk 

Sophiendal Gods 
Baron Rosenkrantz byggede slottet i  Veng. Han havde 
brug for god plads til familie og gæster. Her er 34    
værelser og spiseplads til 250 gæster. 

 Låsbyvej 82  8660 Skanderborg 
 Tlf. 86 94 47 88 sophiendal@slotshotel.dk 
 

Store Restrup Herregaard 
Grev Levetzau boede på herregården ved Aalborg om 
sommeren og på Amalienborg om vinteren. Med 48 
værelser og spiseplads til 500 gæster, er herregården   
bygget til fest og glæde. 
 Restrup Kærvej10 9240 Nibe 
 Tlf. 98 34 18 88  restrup@slotshotel.dk 

Kokkedal Slot 
Slottet ved Limfjorden med voldgrav og skydeskår, vid-
ner om krig og strid. I dag er slottet med 30 værelser og 
spiseplads til 200, ramme om  glædelige begivenheder.  
 Kokkedalsvej 17 9460 Brovst 
 Tlf. 98 23 36 22  kokkedal@slotshotel.dk 

Hvedholm Slot 
Slottet ved Fåborg fjord var hovedsæde i lensgrevskabet     
Brahesminde. Med 64 værelser og spiseplads til 300  
gæster, er slottet en storslået ramme om fest og kurser. 

 Hvedholm Slot 1 5600 Fåborg 
 Tlf. 63 60 10 20 hvedholm@slotshotel.dk 

Slotsophold er nydelse for krop og sjæl – 
et pusterum fra hverdagens stress og jag. 
Slottene byder på alt, hvad hjertet begæ-
rer  af romantik,  kultur  og  eventyr.  
Høje  tårne, dybe kældre, smukke     
værelser med himmelsenge samt     
pragtfulde spisesale og saloner. 

Fra det nordlige Jylland over Fyn til    
Sjælland,   ligger   Danske Slotshoteller 
som perler på en snor. De omgives af 
smuk natur, der året rundt indbyder til 

traveture og udendørs aktiviteter. 

De historiske bygninger dannede      
oprindeligt ramme om adelens liv, men 
er nu bekvemme hoteller, som benyttes 
til afslappet ferie, fest og konferencer. 

Hvert   hotel  har  sin  charme  og    
farverige  historie.  Den  bedste måde at 
opleve historien på, er at bo midt i den. 

Personalet vil  gøre sit yderste for at   
forkæle gæsterne, så de nyder opholdet 
uden at bekymre sig om det praktiske.  
Det er vores håb, at alle får gode        
oplevelser og nyder opholdet. www.slotshotel.dk 



 

Blomsterværkstedet står for den faste   
opgave, at holde slottene smukt udsmyk-
ket med friske blomster, der skaber en 
varm og venlig atmosfære.  
Inspiration hentes i naturen, der bringe 
friske pust fra park og skov med farver og 
dufte indenfor i sale og stuer.   
Slottene fungerer også som showroom for  
vor interiør afdeling.  

Slotsophold kan danne udgangspunkt for 
fest -  se brochure festmenu, og konference 
- se konference brochure. De enkelte slotte 
har desuden egne brochure om historie og 
om, hvad man kan opleve på stedet.  
På ww.slotshotel.dk kan man tilmelde sig 
vore nyhedsbreve og blive opdateret om  
arrangementer og nyheder på slottene. 

Vore kokke anvender friske råvarer, hvoraf 
en del er af egen avl. Menuer skifter hver 
dag og kan læses på vor hjemmeside. Retter 
med fisk og vildt anbefales.  
Der  arrangeres  gastronomi kurser, hvor 
gæsterne kommer ind i køkkenet for at lære 
om finere madlavning fra jord til bord.  

Vinkælder og butik holder åbent dagligt, 
og lørdag eftermiddag kan man deltage i 
vinsmagning. 
Vinen kommer direkte fra førende huse i 
de vigtigste områder som italienske     
Veneto, Piemonte og Toscana, fransk 
Bordeaux, chilensk Maule Valey og    
rumænsk Constanta.                                      
Se brochure Vin & Spiritus. 

 
Juleaften kr. 1.590, tillæg på overnatning fra den 25. december 

til den 26. december kr. 995. Se brochure. 

Nytårsaften kr. 890. Se brochure.                 

Grupper: Guidede ture til egnens seværdigheder arrang eres.    

Se brochure.                                              

Vinkælder og butik åben daglig. Vinsmagning hver lørdag     

kl.16:00 samt for grupper efter aftale.                                                             

Historisk rundvisning og kaffe, bolle og lagkage eller          

vinsmagning kr. 95.           

Gavekort udstedes til alle ophold og på beløb.  

Ret til ændringer forbeholdes 

Gourmetophold: Kaffe og kage, Velkomstdrink, Hors d’oeuvre, 5-retters gourmetmenu, brudeværelse med  

himmelseng i hovedbygning og morgenbuffet. Søndag - Fredag kr. 1.195. Lørdag indeholder ophold tillige 

en vinsmagning kl. 16:00 kr. 1.295.         

Slotsophold: Kaffe og kage, Velkomstdrink, Hors d'oeuvre, 3-retters slotsmenu, himmelsengsværelse i    

hovedbygning og morgenbuffet. Søndag - Fredag kr. 895. Lørdag indeholder ophold tillige en          

vinsmagning kl. 16:00 kr. 995. På Sauntehus ligger værelset i sidefløj. 

Weekendophold: Kaffe og kage, Hors d'oeuvre, 2-retters slotsmenu, mindre værelse og morgenbuffet.   

Søndag - Fredag kr. 695. Lørdag indeholder ophold tillige en vinsmagning kl. 16:00 kr. 795. 

Priserne på ophold er pr. person i dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg kr. 250. 

Familiebolig Kokkedal Slot, f.eks. 4-5 personer 2 dage weekend kr. 1.000/2.300 lav/højsæson eller 5 dage 

søn - fredag kr. 1.500/3.500 lav/højsæson. Se brochure. 

Restaurant: Daglig åben fra kl. 13. Frokosttallerken og reception fra kr. 168. Konfirmation m. velkomst, 
3-retter og kaffe m. sødt, kr. 425. Fest m. velkomst, 3-retter og kaffe m. sødt fra kr. 495. For nat servering  

og lørdag beregnes tillæg.  

Konferencedøgn: Fra kr. 1.400. Se brochure.           

Inkl. morgenbuffet Enkeltværelse Dobbeltværelse Enkeltværelse Dobbeltværelse 

Mindre værelse 700    900    800 1.100 

Standard værelse 900 1.100  1.000 1.300 

Brudeværelse   1.400   1.600 

Suite   1.700   1.900 

Opredning   250    250 

Pris pr. værelse Søndag - Fredag                  Søndag - Fredag     Lørdag Lørdag 

copyright © Royal Classic 2008 

Danske      Slotshoteller 


