Smedehytten
Pris- og bestillingsliste

Ønsket dato og tidsrum:
Firma navn:
Cvr. nr.:
Faktura email:
evt. rekv. nr.:
ved forespørgsel eller bestilling, udfyld antal og send til mail@smedehytten.dk

Ydelse

Beskrivelse

Pris

Mødelokale Borgmesterstuen
30m2

max 10 pers projektor, whiteboard & wifi

1500 kr/dag

max 30 + 10 pers projektor, whiteboard & wifi

3000 kr/dag

Heldagsmøde Mødelokale Salen 100m2 +
(kl.8-15)
Borgmesterstuen 30m2
Mødelokale inkl. forplejning
Aften møde
Mødelokale inkl. forplejning
(15.30 - 22.00)

Overnatning Overnatning. max 14 pers.
hele huset
Ekstra opredninger
Dobbelt værelse

Overnatning pr
værelse
4-mands stue

Kaffe
Kaffe, sødt & frugt
Morgenmad
Dagens ret
Grill hygge
Forplejning
Cup food, gourmet
(min. 8 pers.
Buffet, gourmet
eller kontakt
Gourmet, serveret
os)
Indisk buffet
Sodavand
Fadøl (0,35 l)
Fadøl selvbetjening
Husets vin
Smykkekursus 3 timer
Smykkekursus 8 timer
Croquis tegning 3 timer
Welness behandling spinal
release
Yoga session
Aktiviteter
og kursus

Disruption (20-25min.)
Trætop baner
Klatrehal
Pølsemagerkursus 4 timer
Eksterne samarbejdspartnere

Transport

Buskørsel

Inklusiv mødelokale til max 30 pers.
kaffe ad libitum, morgenmad, frokost, snacks, frugt og kage,
projektor, whiteboard & wifi

495 kr/pers.

Mødelokale til max 30 pers. aftensmad, kaffe ad libitum, snacks,
frugt og kage, projektor, whiteboard & wifi

595 kr/pers.

5 dobbelt værelser og én 4-mands stue delte toiletter og bad
Inkl. sengetøj, håndklæde og morgenmad
check ind fra kl. 15:30 tjek ud senest kl 11:00

4995 kr.

Mulighed for 4 ekstra opredninger
Inkl. sengetøj, håndklæde

150 kr/pers.
550 kr.

Inkl. sengetøj, håndklæde

995 kr.

Selvbetjening
Serveret ved bord
Serveret i Køkkenet
Til frokost eller aftensmad
Sous vide bøffer/fisk, kvalitets pølser + diverse tilbehør)
Egnet til stående receptioner
Serveres som buffet
3 retter, tallerkenservering ved bord
Kød, vegetar eller vegansk
Luksus fadøl fra Næstved bryghus
Luksus fadøl fra Næstved bryghus
På guldsmedeværsktedet +150 kr/pers for materialer
På guldsmedeværsktedet +250 kr/pers for materialer
Med professionel tegnelærer

0 kr. (altid inklusiv i prisen)
75 kr/pers.
75 kr/pers.
195 kr/pers.
195 kr/pers.
149 kr/pers.
349 kr/pers.
595 kr/pers.
249 kr/pers.
10 kr/pers.
35 kr/stk.
65 kr/liter
99 kr/flaske
3000 kr.
5600 kr.
2100 kr.

Professionel terapeut 20min pr person 500kr i opstart

600 kr/ time

Yogainstruktør opstart 500kr

500 kr/ time

Lego udfordring, bjælkesavning, øksekast, luftgevær,
Vikingespil, traktordæk, kommunikations øvelser, boldspil,
maleri mm. kontakt os og vi skræddersyer en god aktivitetsdag.
Prøv landets længste trætopbaner hos Camp Adventure
Klatrevægge hos Camp Adventure
Slagtermesterens intensive kursus inkl drikkevarer min 8 pers.
Medarbejderudvikling, personlighedstest, teambuilding,
foredrag, mm.
Tur - retur m. professionelt busselskab (kbh fra 200kr pr pers)

60 kr/pers.
300 kr/pers.
150 kr/pers.
575 kr/pers.
På forespørgsel
På forespørgsel

Ønsket
Antal

