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Den smukke, gamle kro skaber de helt rigtige rammer for  
inspiration og nytænkning, kun 45 minutter fra København. 

 
Vi kan arrangere møder, kurser og konferencer fra 4 til 100 personer.  
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PRISLISTE 2022 

Mennesker har brug for mennesker. Især i disse tider. 

Efter en lang periode med digital distance, kan det være en god idé at samles,  

evaluere tiden der er gået, og sammen lægge planer for fremtiden. Med sund fornuft. 

Lad jer inspirere af naturskønne omgivelser,  

der giver mulighed for fuld koncentration og fordybelse. 

 

FORMIDDAGSMØDE 

AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Mødeforplejning: kaffe, the, isvand og frugt 

Morgenboller med ost og marmelade 

Sandwich, vand og frugt to go 

395 kr. 

 

EFTERMIDDAGSMØDE 
AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Mødeforplejning: kaffe, the, isvand og frugt 

Eftermiddagskage 

335 kr.  

 

DAGSMØDE  
AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Mødeforplejning hele dagen: kaffe, the, isvand og frugt 

Morgenboller med ost og marmelade 

Kroens smørrebrød 

Eftermiddagskage 

545 kr. 
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AFTENMØDE 
AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Eftermiddagskaffe / the  

Dagens kage  

Aftenmenu 2 / 3 retter 

495 kr. / 595 kr. 

 

 

HELDAGSMØDE 
AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Mødeforplejning hele dagen: kaffe, the, isvand og frugt 

Morgenboller med ost og marmelade 

Kroens smørrebrød 

Eftermiddagskage 

Aftenmenu 3 retter 

895 kr. 

 

AKTIVT MØDE 
AV-udstyr og trådløs internetadgang 

Mødeforplejning hele dagen: kaffe, the, isvand og frugt 

Morgenboller med ost og marmelade 

Kroens smørrebrød 

Frugt og vand to go 

Besøg hos Camp Adventure: Skovtårnet 

715 kr. 

 
Mødepakken kan tilpasses efter jeres ønsker. 

Vi glæder os til at se jer! 
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AKTIVITETER 
 

Vi har et tæt samarbejde med lokalområdet og det glæder os at kunne tilbyde jer en 
lang række af muligheder for aktiviteter under jeres ophold. Vi vil gøre vores bedste for,  

at jeres ophold her hos os, bliver tilpasset efter jeres personlige ønsker. 
 

Vinsmagning 
Lad os tage jer med på en rejse ind i vinens verden. Vinsmagningen kan være et sjovt 

bidrag til en familietur, eller kan bruges som et rart afbræk fra en travl kursusdag. 
Vi kan også arrangere ølsmagning og andre smagninger efter jeres ønske. 

 
Camp Adventure / Skovtårnet 

Camp Adventure er en skov-klatrepark, beliggende i Gisselfeld Klosters skove på 
Sydsjælland. Her er både mulighed for at opleve deres Skovtårn og at prøve kræfter  

med deres trætop-klatrebaner. 
 

Bosei / Haven 
Vi har et tæt samarbejde med Idrætshøjskolen Bosei, som blandt andet tilbyder yoga og 
meditation, bueskydning og mountainbiking. Det er også muligt at besøge vores fælles 

have, hvor I vil blive indført i de tanker vi har gjort os, og opleve de grøntsager,  
som vi bruger i køkkenet. Desuden vil der være lejlighed til at smage på diverse 

grøntsager og urter undervejs.  
 

Geomuseum Faxe 
På Kanten af Faxe Kalkbrud ligger Geomuseum Faxe, hvor du kan blive klogere på 

fortiden i kalkbruddet. Derudover tilbyder Geomuseum også guidet fossiljagt i 
kalkbruddet. Læs meget mere på www.kalklandet.dk. 

 
Gisselfeld Kloster og Paradehuset 

Kun 10 minutters kørsel fra Rønnede Kro, kan du opleve Gisselfeld Kloster,  
som er en af Danmarks bedst bevarede renæssanceborge, med en skøn slotspark.  
Gå på jagt i Paradehuset, hvor du kan lade dig fortrylle i det 320 m2 store orangeri. 

 
Destination Gisselfeld 

Området ved Gisselfeld Kloster er et helt unikt område for natur- og kulturhistorie, 
gastronomi, æstetik og arkitektur. En unik fortælling om det der var engang, 

og det der stadig er. Destination Gisselfeld er samtidig fortællingen om en række 
iværksættere og selvstændige, der på et tidspunkt er faldet for områdets unikke kvalitet 

og historie og som hver især har skabt små oaser spredt ud i området ved Gisselfeld. 
 
 

Vi glæder os til at byde hjertelig velkommen! 

 


