MÆRK HISTORIENS VINGESUS

på 4-dages herregårdsrundrejse på Lolland
Fire lollandske herregårde åbner dørene op for en helt unik oplevelse med dig
som gæst. På denne kør-selv minirundrejse besøger du Vindeholme, Pederstrup,
Lungholm og Fuglsang, der tilsammen giver dig et enestående indblik i områdets
herregårdshistorie.
Gennem 4 kultur-spækkede dage kan du opleve stedernes helt specielle atmosfære, den smukke, fredfyldte natur og de unikke herskabelige rammer
krydret med masser af kulturhistorie, god mad og hyggeligt samvær.

Rundturen udbydes på udvalgte datoer:

27.- 30. september 2018
25.- 28. oktober 2018

5.500 kr.
per person

Book online

Vindeholme Lystslot
Turen starter torsdag eftermiddag på Vindeholme Lystslot, hvor
du bliver budt velkommen af fruen på slottet med velkomstdrink
og en personlig introduktion til Vindeholmes fascinerende historie. Herefter nydes en dejlig middag og aften i spisesalonen
og de elegante sale. Fredag formiddag starter vi dagen med en
gåtur i skovene omkring slottet.

Reventlow-Museet Pederstrup
Derfra går turen til Reventlow-Museet Pederstrup, hvor vi mødes
til en let frokost i museets naturskønne omgivelser. Efter frokosten vil I blive ledt gennem den fascinerende og rige historie
om statsminister Christian Ditlev Frederik greve Reventlow, og
hans fremsynede landbrugs- og skolereformer, som var med til
at forme det Danmark, vi kender i dag.

Lungholm Slot
På Lungholm Slot tager slotforvalteren imod dig fredag eftermiddag. Her får du mulighed for at høre om og smage på fire
lokale, lollandske vine, som i de senere år har vundet stor
anerkendelse på de internationale vin- og fødevaremesser.
Middagen serveres på slottet og derefter er der mulighed for at
slappe af i de stemningsfyldte stuer, nyde et slag pool i
herreværelset eller tage et kig i baronens barskab.

Om lørdagen er der sat tid af til, at du kan nyde dagen på egen hånd. Det lollandske landskab byder på rige muligheder for at nyde livet, hvad enten man er
til et besøg på Fuglsang Kunstmuseum, ølsmagning på Krenkerup Gods , shopping, en gåtur i Naturpark Maribosøerne eller naturområdet Skejten.

Fuglsang Herregård
Efter en hyggelig dag mødes vi på Fuglsang Herregård, som
byder på kaffe med hjemmebag og historien om fru Neergaards
liv. Når man ved, hvor man er og i hvis fodspor, så giver det hele
bedre mening. Den totale oplevelse af stedet, kulturen, miljøet
og møblerne stiger i takt med kendskabet til stedets historie
Herefter vil der være tid til at klæde om og mødes i havestuen
til en lille aperitif inden den treretters festmiddag serveres i den
storslåede musiksal, hvor aftenens pianist vil spille 1900-tals
musik på flyglet.

Vi glæder os til at give dig
en helt uforglemmelig oplevelse!

Prisen inkluderer:

3 overnatninger i delt dobbeltværelse
1 x Vindeholme Slot, 1 x Lungholm Slot, 1 x Fuglsang Herregård

Forplejning alle dage*
Velkomstdrink
Morgenmad alle dage
1 x frokost med 1 øl/vand
2 x to-retters middage med efterfølgende kaffe/the
1 x tre-retters festmiddag med efterfølgende kaffe/the
1 x eftermiddagskage m. kaffe/the
(*Drikkevarer til maden samt frokost på egen hånd lørdag er ikke inkluderet)

Oplevelser - unikke for denne minirundrejse
Personlig introduktion på Vindeholme, Lungholm og Fuglsang
Guidet tur i skoven ved Vindeholme
Entré og guidet rundvisning på Reventlow-Museet Pederstrup
Vinsmagning på Lungholm
Klavermusik på Fuglsang

Information og booking:
Køretid i bil mellem de fire herregårde er ca. 30 minutter. Tag turen til
Lolland via færgen fra Spodsbjerg til Tårs, eller kør ad motorvej E47, der
fører dig næsten helt til turens start på Vindeholme Slot. Køretiden er
ca. 2 timer fra Storebæltsbroen eller fra Københavns Lufthavn.

www.vindeholmeslot.dk
tlf: 27 12 74 09
www.lungholm.dk
tlf: 51 22 02 53
www.fuglsangherregaard.dk
tlf: 54 87 33 87 / 22 90 93 63

