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Konfirmation i Villa Moltke
At afholde konfirmation i Villa
Moltke er noget helt specielt.
Vores smukke 4-stjernede
vandrerhjem ligger som en perle
ved Øresund og er med sin unikke
beliggenhed med til at gøre jeres
fest til noget helt særligt.
Vi har afholdt mange
konfirmationer her på stedet og
har en god erfaring med
planlægning og udførsel.

Den imponerende Villa Moltke stod
færdig i 1911 og fungerede som
sommerresidens for Grev Moltke frem til
1953, hvor det blev overtaget af
Helsingør Vandrerhjemsforening.

Se luftfoto ved at trykke på logoet:
Nu, 100 år senere, er huset blevet
moderniseret, forbedret og udvidet.

Vi udmærker os i at afholde konfirmationer/fester hvor rammerne
er løse, hvor jeres egen kok benytter vores store køkken, hvor I
tager jeres egen øl, vin og spiritus med.
Alle tilbud kan selvfølgelig tilrettes jeres individuelle ønsker.

Vores festpriser er beregnet på min. 50 pers. og
indeholder:
Lokaleleje + køkkenleje (uden fødevarer)
Service til hele arrangementet
Vores egen Kaffeblend /the ad libitum
Hvide stofduge til borddækning samt servietter
Personale opdækning/omrykning af stole og borde
Personale til kl.20.00 ( receptionist, opvasker og
vedligeholdsmedarb.)
- herefter 750kr. pr. time
Oprydningspersonale til efter festen

Vi kan tilbyde en hel del forskellige
værelsestyper fra enkeltværelser til
suite,, Gratis Internet, Wifi, konference–
og møderum, TV/projektor med mere.
Vi afholder bryllupper og fester i vores
dejlige og lyse restaurant som har plads
til 90-100 siddende gæster.
Helsingør Vandrerhjem er et moderne
vandrerhjem og har plads til 210
overnattende gæster.
Vi har åbent hele året.
Hent vores Infofolder her:
http://www.villamoltke.dk/VH_folder_002.pdf

Hvordan og Hvornår I kan udsmykke lokalerne, ønsker jeres
bordopstilling eller værelsesfordeling, med mere – tager vi en
snak om i god tid.

Det mest ”almindelige” udgangspunkt for vores fester
er den ”selvhjulpne-udgave” som vi har
beskrevet i pakke nr. 1.
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 serveringspersonale. Men – det kan selvfølgelig også
gøres på andre måder – det kan vi tage en snak om når vi mødes.
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Vi har valgt at lave vores festbooking meget enkel og give jer to pakkeløsninger – Det er klart at vi
kan afvige fra pakken og planlægge præcis efter jeres ønsker.
Hvordan og Hvornår I kan udsmykke lokalerne, ønsker jeres bordopstilling eller værelsesfordeling,
med mere – tager vi en snak om i god tid.

Festpakke 1 – I medbringer det hele – min. 50 personer
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.1200 (eller efter nærmere aftale) –
Fest slut kl.20.00
Kr. 345.- pr. person UDEN overnatning.
_____________________________________________________________________

Festpakke 2 – sørger for drikkevarerne – min. 50 personer
I køber Øl, vin og spiritus af os (på kommission) og dette bliver så afregnet separat ved
afrejse.
Priser på drikkevarer:
Vin Kr.150.Øl Kr.20.Sodavand Kr.15.Spiritus pris– afhænger af produktet
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.1200 (eller efter nærmere aftale) –
Fest slut kl.20.00 (Eller efter nærmere aftale)
Kr. 295.- pr. person UDEN overnatning.
Selve opstillingen af borde og service, samt udsmykning af festlokaler kan vi snakke mere om – men vi har
mange muligheder og vil med glæde prøve noget nyt hvis I har nogle gode idéer.
Vi kan selvfølgelig indkalde det nødvendige serveringspersonale.
3 medhjælpere til servering koster ca. kr. 500.- pr. time efter overenskomsten – afhængig af tid og dag.
Vores foretrukne kok er fantastisk dygtig og laver mad til mange af vores arrangementer.
Vores foretrukne madstil er dansk mad, krydret med et historisk vingesus.
Hvis I ønsker inspiration til en god menu – har Henrik udarbejdet et lille inspirationshæfte som kan
downloades på vores hjemmeside www.villamoltke.dk eller via direkte link :
http://www.villamoltke.dk/kitchen_inspiration.pdf
Vi forestår gerne kontakten til Kokken og booker serveringspersonale efter jeres ønsker.
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.
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Se lidt små film fra Villaen:
Link til vores bryllupsvideo
http://youtu.be/AA1V-frXj1U
Link til film om vores køkkenfaciliteter:
http://youtu.be/Xr41WLOF2Ro
Link til film om vores restaurant:
http://youtu.be/Gli8KZT7bP4
Link til film om Grevens Lejlighed:
http://youtu.be/TiVsZPTCx-M

Vi håber at disse sider kan være med til at gøre jeres
arbejde med konfirmationsfesten lidt nemmere.
Vi glæder os til at høre fra jer igen.
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