HJERTELIG
VELKOMMENN
VI G LÆDER OS TIL AT SE JER OG JERES GÆSTER

Schæffergården er ejet af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde,
som arbejder for at øge forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Norge.
Til daglig fungerer Schæffergården som ramme for Fondets aktiviteter
og stipendiater samt som hotel og vært for konferencer og selskaber.
På Schæffergården ligger desuden Restaurant Wohlert, som er åben for alle.
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SELSKABER PÅ
SCHÆFFERGÅRDENN
GØR ALLE JER ES DRØMME TIL VIR KELIGHED

En unik lokation

Mad der smager

Et smukt bryllup på et jagtslot i rokokostil, en hyggelig konfirmation i historiske
Villa Helene eller et brag af en fødselsdagsfest i moderne Restaurant Wohlert.
Schæffergården i Gentofte tilbyder enestående rammer til jeres livsbegivenheder.
Schæffergården er et nordisk hus beliggende i fredelige grønne omgivelser
og tilbyder en mangfoldighed af smukke og historiske selskabslokaler.
Schæffergården ligger tæt på skov, hav, shopping, golfbaner og kulturaktiviteter.

På Schæffergården tager vi os god tid til at lytte til jeres ønsker til menu og vine.
Vi benytter de bedste råvarer fra sæsonen og tilbereder
dem med kreativitet og kærlighed.
Vi værdsætter, at alle vores råvarer er friske og at dyrkningsmetoderne er helt
naturlige, blandt andet kommer alle vores krydderurter og mange frugter fra vores have.
På Schæffergården sørger vi for, at hver eneste begivenhed får netop den menu og
de vine til, som er med til fuldende oplevelsen.

Hvad I ønsker skal I få

Overnatning til særpris

Menu og vine kan sammensættes ud fra en fast kuvertpris eller
ud fra jeres eget valg. Vi tilbyder en grundpakke, som kan udbygges
med tilvalg efter jeres ønsker.

Schæffergården tilbyder 74 hyggelige hotelværelser, som ligger i rolige omgivelser
tæt på skov og sø. Alle vores hotelværelser er indrettet med møbler
skabt af danske formgiveresom Hans J. Wegner, Kaare Klint og Børge Mogensen,
endvidere smykker individuel dansk kunst alle værelser.
I forbindelse med selskaber kan I booke værelser inkl. morgenbuffet til særpris.

Vi sørger for alle detaljer
Vores selskabskoordinator hjælper med at holde fast i alle detaljer,
så I kan koncentrere jer om at glæde jer til dagen.
Vi kan træde til med hjælp til bookning af kørsel, underholdning,
fotograf, musik, fyrværkeri m.m.
Vi tager os også gerne af styling, menukort, blomster m.m.

Lad os mødes
I er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde,
så vi sammen kan tale om mulighederne og I kan se vores lokaler og omgivelser.
Telefon 39 77 28 00 eller mail: booking@schaeffergaarden.dk

