WEEKENDOPHOLD
Bestil et weekendophold på den hyggelige Sallingsund Færgekro
og oplev service og mad i særklasse.
Vælg ophold med eller uden musik / dans - forlæng evt. opholdet med en ekstra dag
eller opgrader opholdet til Superior-værelse / Juniorsuite / Suite.

WEEKENDOPHOLD MED MUSIK / DANS
Lørdag fra kl. 14.00

Ankomst / indkvartering

Lørdag kl. 15.00

Kaffe, te med hjemmebag - frem til kl.16.00

Lørdag kl. 18.30	Køkkenchefens 5 retters gastronomiske menu
	Mulighed for tilkøb af vinmenu
- alternativt tilkøb af vin fra vores vinkort
	Allergi / diæter og andre menu-tilpasninger SKAL oplyses
senest 7 dage før ankomst af hensyn til vor menuplanlægning.
Skal vi afsætte personale til at lave en tilpasset / ny menu, ser vi
os nødsaget til at fakturere herfor.
Beløbet afhænger af tid, råvarer, omfang
Søndag kl. 8.00-10.00

Stor morgenbuffet

Forlængelse af ophold	Prisen inkluderer ud over lørdagens program en 2 retters menu
fredag eller søndag aften samt stor morgenbuffet den
efterfølgende morgen

MUSIK OG DANS
I skrivende stund er der ikke planlagt musik og dans under henvisning
til usikkerheden omkring Covid-19.

PRISER 2022
Standard weekendophold fra lørdag - søndag:
Pris pr. person i dobbeltværelse
• Januar - marts:

kr. 849,-

• April - september:

kr. 949,-

• Oktober - december:

kr. 849,-

• 	Børn (8-11 år) betaler halv pris for standardprogram - mindre børn betaler kr. 250,for opredning / morgenmad - samt forplejning efter aftale.
Forlænget weekendophold fra fredag - søndag eller lørdag - mandag:
Pris pr. person i dobbeltværelse
• Januar - marts:

kr. 1324,-

• April - september:

kr. 1424,-

• Oktober - december:

kr. 1324,-

Tillæg i forbindelse med weekendophold / opgradering af værelser
• Tillæg for lørdag med musik og dans: kr. 75,- pr. person
• Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse: kr. 250,- pr. døgn
• Tillæg for Sallingsundsuiten: kr. 600,- pr. døgn
• Tillæg for Juniorsuite: kr. 400,- pr. døgn
• Tillæg for Superiorværelse: kr. 300,- pr. døgn
• Tillæg for Luksus-hytte: kr. 300,- ved 1-2 personer - ingen tillæg ved 3-6 personer
Tilkøb i forbindelse med weekendophold
• Vinpakke af Cru Classé standard: kr. 599,00 (Velkomst-bobler samt 1 stort glas pr. ret - 5 glas)
• Vinpakke med gode årgangsvine: kr. 399,00 (Velkomst-bobler samt 1 stort glas pr. ret - 5 glas)
•	Frokostassiette: kr. 195,00 pr. person
(4 specialiteter, lun ret samt ost / frisk frugt. Brød og smør)
•	Klassisk engelsk Afternoon-Tea: kr. 195,00 pr. person (Erstatter kaffe/ kage fra ophold)
(Sandwiches, scones, flødekager m.m. - og kaffe til dem, der ikke bryder sig om te)
•	Vinforedrag & vinsmagning: kr. 225,00 pr. person
		Kromand Jens-Peter Skov tager gæsterne på en humoristisk og lærerig ”rejse” gennem vinens
forunderlige verden - kvalitet, druer, fremstilling og smageteknik - krydret med rejsefortællinger og
vinoplevelser. Der smages 6 spændende vine. Varighed 1½ time
		 Gennemføres ved min. 10 personer - gerne flere små hold - ikke nødvendigvis lukkede selskaber.
		 Forudbestilling nødvendig

