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Dåb eller navngivningsfest 

 
 
Vores smukke vandrerhjem ligger som en perle lige ned til 
Øresund. Udsigten fra vores restaurant er selve essensen af livet i 
Helsingør. 
 
Vi tilbyder dåbsfest-/arrangement i vores store dejlige og lyse 
restaurant – alt inklusive for kun kr. 350.- pr. deltager. Ved. Min. 
35 deltagere. – mindre selskaber er selvfølgelig også meget 
velkomne – ring og lad os tale om det. 
 
 
Vi har afholdt mange dåbssarrangementer og udmærker os ved at 
tilbyde jer fester hvor rammerne er løse. 
 
Festen kan se således ud: 
Vi sørger for at dække op med hvide duge og  
I klarer selv op-pyntning med eks.blomster.. 
Vi sørger for servering- og oprydningspersonale 
 
Ankomst kl.12 til en let frokostbuffet (kan evt. være en brunch) 
(inkl.en øl eller en vand) 
Kaffe og the med sødt kl.1600 
 
Hygge i restauranten til kl.17, hvorefter der er afrejse. 
 
Vi kan selvfølgelig sammensætte programmet efter jeres ønsker 
og evt. med menu efter jeres valg  
 
Ring og få en snak om det, eller send os en mail. 
 
 

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 
COO og Souschef Helsingør Vandrerhjem og Camping 

 

 

 

 
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. 

 

Nu, over 100 år senere, er huset blevet 

moderniseret, forbedret og udvidet. 

 

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 
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