ders Kirkeplads 4 | 4700 Næstved | +45 5572 0807 | vinhuset@hotelvinhuset.dk | www.hotelvinhuset.dk
tperson: Gitte Spandet
Hotel Vinhuset · Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved · Telefon: +45 55 72 08 07 · E-mail: vinhuset@danske-hoteller.dk

- og pensionistudflugter

v

Hotel Vinhuset oser af atmosfære i sine historiske rammer. Vinhuset har nemlig været byens hotel siden 1778.
Dele af den fantastiske bygning går helt tilbage til 1500-tallet. Hotellet er nu nænsomt restaureret og byder på
56 hyggelige
værelser med eget bad/toilet, tv og gratis trådløst internet. Alle værelserne er individuelt indrettede.
50’erne
i Danmark

ed Automobilmuseum et besøg værd for alle aldre. Her er 3000 m2 fyldt med biler, motorcykler, knallerter,
ugsmaskiner, fly, 40 små værksteder og forretninger fra 50'erne og meget mere.
og Næstved
pensionistudflugter
naestvedautomobilmuseum.dk · SkelletBus19, 4700
Oplev 50’erne i Danmark

ameksempel:

Næstved Automobilmuseum et besøg værd for alle aldre. Her er 3400 m2 fyldt med biler, motorcykler,

knallerter, landbrugsmaskiner, fly, 50 små værksteder og forretninger fra 50’erne og meget mere.
0
st til museum
Program
eksempel
Priser forplejning
med wienerbrød
i veterancaféen.
Kl. 10.00

00
Ankomst til Næstved Automobilmuseum
Kaffe med
nybagt
kage i veterancaféen
st til det smukke
Hotel
Vinhuset
tbuffet inkl. 1 øl el. vand

85,- kr.

Kl. 12.00
Ankomst til det smukke Hotel Vinhuset
pr.Frokostbuffet
person inkl. 1 øl eller vand
(buffet serveres kun ved min. 25 personer)

•
•

Kaffe med nybagt kage i Veterancaféen
kr. 45,- pr. pers.
Frokostbuffet inkl. 1 øl eller 1 vand på Hotel Vinhuset
kr. 225,- (buffet serveres kun ved min. 25 personer)

Entrépriser på Automobilmuseum

•
Voksne kr. 120,Vinhuset Pris kr. 365,- (pensionister)
•
Pensionister kr. 95,Vinhuset oser af atmosfære i sine historiske rammer. Vinhuset
•
Børnhar
6-13nemlig
år kr. 30,-været byens hotel siden 1778. Dele
•
Børn
under
6 år Gratis
fantastiske bygning går helt tilbage til 1500-tallet. Hotellet
er nu
nænsomt
restaureret og byder på 57 hyggeærelser med eget bad/toilet, tv og gratis trådløst internet. Alle værelserne er individuelt indrettede med en helt
Der afregnes for den bestilte ydelse til hvert sted.
il - hvem ved, måske får du det blå, grønne eller røde værelse?

Stemningsbilleder af Næstved Automobilmuseum

Næstved Automobilmuseum · Skellet
19 · 4700 Næstved
Telefon: +45 4019 2345 • www.naestvedautomobilmuseum.dk
Stemningsbilleder
fra Næstved· Automobilmuseum

