Særlig mulighed for weekendophold på Tøystrup Gods
Tøystrup Gods er et af Danmarks ældste godser og en unik perle, som ligger i naturskønne omgivelser ved Ringe på
Midtfyn. Godset er privatbolig og har derudover mødelokaler, restaurant og 26 dejlige værelser, som kan reserveres af
grupper til konferencer, møder, receptioner og til fester.

NETOP NU tilbyder vi private gæster en særlig mulighed for at reservere et weekendophold, hvor både naturen og
huset, maden og vinen kan nydes som en privat weekend for to.
Opholdet sker under gældende corona-restriktioner, og der vil således være servering på værelset ved aktuelle
reservationer. Ændres restriktionerne, så tilpasser vi arrangementet efter de aktuelle muligheder.
En Tøystrup-pakke indeholder eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage ved ankomst (ml. 15.00 og 17.00), middag med
forret og hovedret samt overnatning og morgenmad-to-go (udtjekning frem til kl. 11.00).
Specialprisen er kr. 799,- inkl. moms pr. person i delt dobbeltværelse, og prisen gælder for ophold fra fredag til
lørdag eller fra lørdag til søndag på følgende datoer:
19.- 20.-21. marts 2021
10.- 11. april 2021
17.-18. april 2021
30. april - 1.-2. maj 2021
8.-9. maj 2021
Der er mulighed for at tilkøbe mini-kagebord ved ankomst, dessert til middagen, aftenkaffe og naturligvis drikkevarer
efter ønske, herunder vinmenu, morgenmad serveret på værelset (se info nedenfor)

Kontakt Tøystrup Gods for reservation og yderligere info:
Email: info@toystrup.dk (KUN skriftlig reservation)
Telefon: 7027 0055
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Tillægskøb (bestilling ved reservation)
Priserne er tillægspris som lægges til basisprisen på 799,-

Ekstra hyggelig eftermiddagskage (mini-kagebord) + kr. 75,Dessert til middagen + kr. 100,-

Vinmenu til to retter (1 glas pr. ret)
Den gode kr. 200,Den ekstra gode kr. 300,Vinmenu til tre retter (1 glas pr. ret)
Den gode kr. 250,Den ekstra gode kr. 350,Der kan på stedet tilkøbes vin pr. flaske (a la carte), øl, sodavand, avec til kaffen, drinks etc.

Aftenkaffe m/sødt + kr. 75,Morgenmad stay-in (spises på værelset) + kr. 195,-

Alle priser er per person og inkl. moms
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