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Overnatning i hotelværelse 
Værelsestype     Inkl. moms Ekskl. moms 

Enkelt værelse       773   618   

Lille enkeltværelse/anneks      648   518 

Dobbelt værelse     1048   838 

Lille dobbeltværelse/anneks      848   678 

3-sengs værelse     1298 1038 

4-sengs værelse     1548 1238 

2-seng juniorsuite     1248   998 

2-seng suite      2348 1878  

2- seng kongesuite     3748 2998 

Morgenmad a        125    100  

Tillæg lørdag pr. seng        100        80 

Feriehus – sommerhus 
Røgegård 1 stk. 7-senge, 1 stk. 11 senge. Kokkedal Slot 6 stk. 4-senge, 2 stk. 5-senge, 2 stk. 6 senge 

Vraa Slot 1 stk. 12-senge. Sophiendal gods 2 stk. 4-senge, 1 stk. 5-senge, 1 stk. 12-senge 

Hvedholm Slot 1 stk. 4-senge, 3 stk. 12-senge Læs videre her. 

Pris ved 2 personer 
Uge nr. 

Hus med 4-6  
Senge 1. dag 

Følgende  
dage 

Hus  med 7-12  
senge dag 

Følgende  
dage 

1-15; 40-41; 43-51 650 590 1300 1180 

16-26; 33-39, 42 695 660 1390 1250 

27-32; 52 900 800 1800 1600 

Personer ud over 2 150 150   

Personer ud over 4   150 150 

Tillæg lørdag 200  400  

Inkl. linned og forbrug. Selvhusholdning og afleveres rengjort.  
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VIP Card – kom igen 
Gives til stamgæster ved henvendelse i receptionen inden afrejsen. Kortholdere inviteres til events på slottene og 

får fordele, når kortet vises. 

 

Restaurant 
2-retter  hovedret med forret eller dessert  350 kr. 

3-retter   450 kr. 

5 retter    598 kr. 

2-retter med kaffe/kage   398 kr. 

Frokost    198 kr. 

Natmad    125 kr. 

Se Selskabsmenuen til aftenselskaber, frokost og receptioner 

Storkøkkenet leverer menuer Take a Way, se prisliste 

Vinkortet byder på en række spændende vine fra førende vinhuse, der også leveres ud af huset 

Ophold med traktement       

½ pension 2-retter m. kaffe i dobbeltværelse    1048 kr. 

Slotsophold med Kaffe/kage, vinsmagning af aftenens vine, 3-retter menu værelse m. morgenmad  1198 kr. 

Gourmetophold som slotsophold, men med  5-retter menu og juniorsuite   1448 kr. 

Honeymon ophold som slotsophold, men med, 7-retter menu og suite    1948 kr. 

Grupper >10 pers. 3 dage: Første aften 2-retter menu med kaffe, 2 overnatninger med morgenmad,   

2. dag sandwich to go, kaffe m. kage, velkomstdrink, 3-retter menu.    1998 kr. 

Tillæg: enkeltværelse 250 kr., lørdag 100 kr. Børn 2-12 år i opredningsseng ½ pris.   

Jul & Nytår        
Søndage i advent serveres julekager og knas med kaffe, te i de julepyntede stuer    150 kr. 

Julemarked på Sophiendal 1. søndag i advent.      gratis 

Børnenes juleaften (2-12 år) søndag før jul med julefrokost, sodavand og sang og dans om juletræet   198 kr. 

Juleophold d. 24. december.       1898 kr. 

Juleophold d. 24.-26. december      2798 kr. 

Nytårsophold d. 31. december      1898 kr. 

Tillægsdag med morgenmad i delt dobbeltværelse       559 kr. 

Tillæg enkeltværelse 250 kr. Sauntehus, Hvedholm, Sophiendal 100 kr. 

Festpakker       
Brunch med kaffe, te – barnedåb       248 kr. 

Konfirmation – efter middag velkomst, 3-retter, kaffe, te og sødt   598 kr. 

Reception 2 timer m øl, vand, vin, kanapeer 2 stk.     248 kr. 

Aftenselskab kl. 17:30 til 24 velkomst, 3-retter, kaffe, te og sødt    598 kr. 

Vinpakker ad libitum til middagen fra      348 kr. 

Vielsen i parken stole, opstilling og dekoration ved minimum 50 personer  100 kr. 

Nat bar med øl, vand og vin i 2 timer,      198 kr. 

Tillæg cocktails 98 kr., lørdag 100 kr. Overtidsservering a 50 kr./time. Pris er inkl. leje af egne lokaler. 
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Møde og konference 
Konferencelokaler med kaffe, te, vand frugt, AV-udstyr  Inkl. moms                  Ekskl. moms 

Pakke ½ dag med frokost       497 kr.     398 kr. 

Pakke 1/1 dag kl. 8 -16      748 kr.     598 kr.  

Pakke 24 timer med 2 retter aftenmenu og aftenkaffe.   1.185 kr.     948 kr.  

Døgnpakke med overnatning i enkeltværelse   1.998 kr.  1.598 kr. 

1½ dags pakke med overnatning i enkeltværelse   2.498 kr.  1.998 kr. 

Camping, shelter, fiskeri      

Ravnsø hytte på Sophiendal med fiskeri efter krebs, ørred, sandart, gedde aborre. Børn ½ pris   150 kr. 

RV-bil & mobilhome inkl. el, vand, toilet på alle slottene pr. voksen, børn ½ pris    115 kr. 

Fisketegn pr. dag købes i Sophiendal reception        50 kr. 

 

Lejrskole  
Ophold i ferieboliger på Røgegård, Vraa, Kokkedal og Hvedholm slotte samt Sophiendal med linned, 

forbrug, selvhusholdning Fra 12 til 60 personer  

Inkl. mødelokaler og adgang til faciliteterne     Første nat 398 kr. 

Tillæg lørdag 100 kr.     Følgende 198 kr. 

Event & Teambuilding for grupper 
Forhør om på hvilke slotshoteller aktiviteterne kan afvikles, sæson og eksterne instruktører: 

Lerduer på skydebane med gevær, patroner, lerduer, kastemaskine. 10 skud    200 kr. 

Skydning med bue og pil til skive. 2 timer         100 kr. 

Skattejagt i skov og park med skattekort og skat. 2 timer        320 kr. 

Gættekonkurrence om verdens tilstand multiple choice. 1 time       150 kr. 

Vinsmagning – konkurrence om at bestemme druer i 4 vine, 1½ time       125 kr. 

Blomsterkursus med blomsterdekoratør med blomster, dekorationsartikler, kniv og oasis. 2 timer     300 kr. 

Præsentation af spøgelser ved clairvoyant med Ghost Walk. 2 timer       300 kr. 

Forlægning af vildt i køkkenet med kniv, opskrift menu af vildtkød. 2 timer      200 kr. 

Kokkekursus. Køkkenchefen demonstrerer tilberedningen af aftenens menu. 2 timer      150 kr. 

Danseinstruktion i latinamerikanske danse i sal med dansesko. 2 timer       300 kr. 

Mountainbike instruktion på cykelrute. 2 timer        300 kr. 

Jagt på hjort og muflon med tillæg for nedlagt vildt trofæ og køb af vildtkød    800 kr. 

Faciliteter bruttoliste: Plæne, fodboldbane, tennis, svømmehal, sauna, idrætshal, bordtennis, billard, petanque, 

bordtennis. Pris er vejledende, tillægges moms og kan variere efter antal deltagere og udstrækning.    

Fabriksudsalg Manorhouse i Fjerritslev 
Indretning af boliger med syning af gardiner, fremstilling af møbler og tæpper udføres. Showroom kan besøges 

efter aftale. Salg af vin, spiritus, fødevarer, bordservice, møbler, belysning, spejle, sølvtøj, julepynt, tekstiler,  

gardiner, tæpper, jagtvåben, antikviteter mm. shop.manorhouse.dk  

Røgegård jagt og natur 
Gården har 18 sengepladser, møde- og kursuslokaler til 30 deltagere. Gode muligheder for Team Building. 

Skov, eng og mose byder på fotosafari og jagt efter hjorte og Muflon. Gården råder over skydetårn med adgang for 

kørestol, hvor handikappede kan deltage. Pris pr. jagt 1.000 kr. inkl. fri afskydning af vildkanin, ræv og fugle vildt.  

Trofæafgift og trofæmontering eksempler: Dåhjort fra 2.000 kr. kronhjort 1.500 kr. pr. tak Muflon 150 kr. pr. cm 

horn. Trofæ monteres som skalp, skulder med pels og medalje opmåles og påsættes. Vildtkød sælges til  35 kr./kg. 

Besøg hjemmesiden Røgegaard. 

http://www.slotshotel.dk/
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Priser & reservation 
Priser er inklusive moms, hvor andet ikke oplyses. Book på hjemmesiden og tilmeld dig vores nyhedsbreve med 

info om begivenheder på slottene. Året rundt afholdes f.eks. koncerter, herregårdsdage med udstillinger og 

boder, rundvisning, vinsmagning, vildtaften, Valentinsaften, Mors dag og i december julearrangementer.  

 

Gavekort 
Bo midt i historien. Vælg gavekort på beløb eller som slotsophold. Vi udsteder et smukt kort med indlagt VIP-

Card. Bestil på hjemmesiden her. 

Danske Slotshoteller 
De historiske hovedbygninger er indrettet med møde- og selskabslokaler, restaurant, hotelværelser, vinkælder. 

Tilhørende landbrug leverer fødevarer til husholdningen og fra skoven kommer træ til opvarmningen. 

 

  Beliggenhed Opført år  Beliggenhed Opført år  

Sauntehus  Hornbæk  1912  Hvedholm Slot  Fåborg  1585 -1880 

Sophiendal  Skanderborg 1872 Store Restrup    Aalborg  1723  

Vraa Slot  Tylstrup  1685  Kokkedal Slot    Brovst  1200 -1536   

Røgegård  Fjerritslev  1920    

Kapacitet op til 300 spisende i største lokale, 400 i telt i haven og 200 overnattende gæster. 
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