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Fest på Danhostel Helsingør Vandrerhjem
Vores smukke 4-stjernede vandrerhjem ligger som en perle lige ned til Øresund og er med sin unikke
beliggenhed, hyggelige atmosfære og engagerede personale med til at gøre jeres fest til noget helt særligt.
Vi har afholdt mange fester på vandrerhjemmet. Vi udmærker os i at afholde fester hvor rammerne er løse,
hvor jeres egen kok benytter vores store køkken, hvor I tager jeres egen øl, vin og spiritus med og hvor jeres
gæster overnatter og får morgenmad dagen derpå.
Vi har en god erfaring med planlægning og udførsel af næsten alle tænkelige fest-typer med op til ca.70
gæster – dog maksimalt 16 værelser. Ønsker I at udnytte den allokerede værelseskapacitet fuldt ud – kan
der sove op fra 1 til 6 personer på værelserne, dermed god plads til alle gæster!
For at give jer et godt overblik over mulighederne har vi lavet nedenstående skema som burde gøre det let
og overskueligt (også økonomisk) at planlægge jeres fest hos os!
Alle tilbud kan selvfølgelig tilrettes jeres individuelle ønsker:
Vores festpakke er beregnet på min. 50 pers. og indeholder :
Lejlighed til ”Festparret” beregnes som alm.dobbeltværelse.
Lokaleleje + køkkenleje (uden fødevarer)
Service til hele arrangementet
Vores egen Kaffeblend og te.
Hvide stofduge til borddækning samt servietter
Personale opdækning/omrykning af stole og borde
Morgenmad/brunch (dagen efter festen)– ved buffetbord
Sengelinned til alle overnattende gæster
Vi kan levere servering. Pris kr. 350.- i timen pr.person. – I kan medbringe jeres egne serveringsfolk.
(Personalet SKAL ankomme min.1/2 time før arr.starter og BLIVE til ca.25 min.efter festen er slut!)
I al sin enkelthed går det ud på at vi bl.a. stiller køkken og
festlokaler til rådighed. Vi leverer værelser til gæsterne og sørger for
opstilling af borde, opvask af service, oprydning efter fest og
selvfølgelig morgenmaden m.m. I sørger så selv for udsmykning af
lokaler, indkøb af øl, vin og spiritus og tilberedning af festmaden og
evt. eget serveringspersonale. Men – det kan selvfølgelig også
gøres på andre måder – det kan vi tage en snak om når vi mødes.

I medbringer selv drikkevarer (Øl, Vin, vand og spiritus)
I medbringer selv kok – som sørger for indkøb og forberedelse af maden
(Vi kan foranledige kontakten til en super-kok og komme med menuinspiration hvis I ønsker det)

I medbringer selv serveringspersonale (ca. 3-4 til servering ved 60 mennesker)
Ankomst på festdagen efter kl.1600 (eller efter nærmere aftale) –
Overnatning til ”dagen derpå”, morgenmad/brunch 0930-1100 - afrejse kl.1100
Kr. 595.- pr. person ved indkvartering i 3-6 pers. værelse.
Kr. 695.- pr. person ved indkvartering i dobbeltværelse.
Kr. 895.- pr. person ved indkvartering i enkeltværelse.
Kr. 495.- pr. person UDEN overnatning.
_____________________________________________________________________
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Det er selvfølgelig muligt at gæster ankommer dagen før og overnatter – disse værelser kan, hvis I ønsker
det, bookes og afregnes separat. Vi hjælper også gerne med modtagelse af evt. betaling fra jeres gæster.
I kan evt. udarbejde en navneliste med den ønskede betaling pr. person – hvorefter vi, ved indkvartering,
tager imod betalingen. Evt. rest afregnes med jer ved afrejse.
Vi håber at disse sider kan være med til at gøre jeres arbejde med festen lidt nemmere.
Hvis I har lyst til at vide mere eller reservere vandrerhjemmets restaurant til en fest, så kontakt os – så laver
vi en aftale hvor I ser stedet og vi får talt tingene igennem.

Vidste du at Danhostel Helsingør Vandrerhjem også tilbyder
gruppeovernatninger, familieture , fester og Lejrskoleophold, kurser,
dagsmøder, årsmøder – se mere på www.danhhostelhelsingor.dk

Lord Nicolai Stubtoft
Vært og Daglig leder Danhostel Helsingør Vandrerhjem

Se Vejret på Øresund lige nu? – Tryk her for at se udsigten fra vores
LIVE NEST kamera.
https://video.nest.com/live/q2xPKqpQxw
www.Danhostelhelsingor.dk
Ean nr.:579 000 11 26 100
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gruppeovernatninger, familieture , fester og Lejrskoleophold, kurser,
dagsmøder, årsmøder – se mere på www.danhhostelhelsingor.dk

Lord Nicolai Stubtoft
Vært og Daglig leder Danhostel Helsingør Vandrerhjem
COO og Souschef Helsingør Vandrerhjem og Camping
Danhostel Helsingør Vandrerhjem
Nordre Strandvej 24
3000 Helsingør
t: +45 4928 4947
e: nst64@helsingor.dk

Læs vores manifest og se mere om vores arbejde med FNs verdensmål her
Se Vejret på Øresund lige nu? – Tryk her for at se udsigten fra vores LIVE
NEST kamera.
https://video.nest.com/live/q2xPKqpQxw
www.Danhostelhelsingor.dk
Ean nr.:579 000 11 26 100
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