LEJRSKOLE · FAMILIEFERIE
KURSUS · OVERNATNING
KONFERENCE · BRYLLUP · FEST
GRUPPER · SPORT · FISKERI

Nordre Strandvej 24 · 3000 Helsingør
helsingorhostel.dk · helsingor@danhostel.dk · 4928 4949

I CENTRUM AF BEGIVENHEDERNE

VELKOMMEN TIL HELSINGØR VANDRERHJEM

KONFERENCE / MØDE

VORES KØKKEN

Som gæst på vandrerhjemmet er du tæt på alle de
spændende oplevelser, som Helsingør byder på.
Du kan nyde udsigten fra vores have og strand, gå langs
stranden til Kronborg eller besøge vores flotte Kulturværft og M/S Søfartsmuseet.
Lej en cykel på vandrerhjemmet og kom nemt rundt til
de mange kulturelle tilbud, der er i området.

Projektorer, lydanlæg, whiteboards, tavler og mødelokaler; vi har alt der skal til for at afholde et godt møde
eller konference - og så er vi bare lidt hyggeligere.
Overnatning efter jeres ønske i enkelt-, dobbelt- eller
flersengsværelser.
Vores køkken sørger for god mad, så I kan fokusere på
arbejdet.

Vi har fokus på service, sundhed, god mad og kvalitet.
Økologi er noget vi prioriterer, fordi vi har en holdning.
Vi synes, at dét at benytte sig af økologiske råvarer,
hvor det giver mening, er med til at sikre gæsten en
god oplevelse og et godt måltid.

FAMILIE / OVERNATNING / FERIE

BRYLLUP / FEST

Vi har plads til familier i alle størrelser. Vi tilbyder
overnatning i private værelser for helt op til 10 personer.
Morgenmad kan tilkøbes, eller I kan benytte vores
gæstekøkken.

Vi har nogle dejlige rammer til enhver fest. Vi tilbyder
brug af haven til f.eks. receptionen, brug af vores
restaurant til spisning og fest, overnatning samt brunch
næste morgen (dagen derpå).
Festtilbud bliver skræddersyet til jeres ønsker, kontakt
os hvis I vil vide mere.

LEJRSKOLER
Helsingør har mange gode tilbud til lejrskoler for børn
i alle aldre, de fleste i gå-afstand fra vandrerhjemmet.
Kontakt os gerne med spørgsmål, vi er lokalkendte og vi
hjælper gerne med inspiration til turen.
Vores køkken tilbyder fuld forplejning med hensyntagen
til evt. allergi eller andet.

BOOK DIN FERIE PÅ: DANHOSTELHELSINGOR.DK

GRUPPER /SPORT / FISKERI
Vi har plads til grupper fra 10 til 200 personer og vi
kan sørge for morgenmad eller fuld forplejning efter
jeres ønske. Længerevarende besøg eller blot en nat.
Fodboldtræning på banerne lige overfor vandrerhjemmet eller fiskeri fra en kutter i havnen. Vi sørger for
afslappende rammer midt i naturen, tæt på Helsingør.

I CENTRUM AF BEGIVENHEDERNE

VI TILBYDER:
Gratis parkering
Gratis WiFi
Gæstekøkken
Cykeludlejning
Cykelparkering
Poolbord
Bålplads
Egen strand
Sauna
Vaskeri og tørreskabe kan lejes
Kæledyr er velkomne
Alle værelser er røgfri
Linned/sengetøj skal benyttes og kan evt. lejes
Morgenmad kan tilkøbes

LIKE OS PÅ: FACEBOOK.COM/HELSINGORHOSTEL

