Velkommen til HOTEL BRETAGNE

- Et Gastronomisk samlingssted, i Hornbæk
Møder & Konferencer
Vores smukke nyrenoverede hus, skaber den perfekte ramme, til alle typer
møder, lige fra små møder til større
konferencer, hvor omgivelserne og gastronomien skal være fundamentet for
den ekstraordinære oplevelse.

23 hotel værelser
Vi har 2 enkelt værelser, 18 dobbelt værelser samt 3 store suiter med Hornbæks
uden tvivl bedste udsigt. Alle værelser er
indrettet i vores moderne fortolkning af
et klassisk badehotel.

Selskaber
Vi vil være med til at gøre din fest til en
helt fantastisk oplevelse, vi har rammerne, udsigten, og gastronomi i særklasse,
så om du skal døbes, konfirmeres, giftes,
eller bare har lyst til at invitere venner
og familie til fest, så står vi klar.

Brasseriet
Vores a la carte restaurant ”Brasseriet”
serverer klassiske retter fra det Nordiske
og Franske køkken, men især med inspiration fra Bretagne. Vi holder åbent i hele sommer sæsonen, men kommer også
til at lave spændende arrangmenter, som
”Winemakers
Dinner” og Spiritus smagninger.

Området
Hotellet her den absolut smukkeste
panorama udsigt til både Hornbæk sø
og Kattegat, placeret kun 5 min gang
fra stranden, lystbåde havnen og den
charmende bymidte, der byder på
mange oplevelser og aktiviteter året
rundt.
Parkering & Transport
Vi har en del parkering pladser ved hotellet,
og lige ved Hornbæk station, som kun er 5
minutter gang. Det tager ca. 45 min at køre
fra København og Kastrup Lufthavn ca. 75
min.
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Velkommen til HOTEL BRETAGNE

- Et Gastronomisk samlingssted, i Hornbæk

Møder & Konferencer
Vi tilbyder følgende mødepakker:
½ dags møde (a 5 timer varighed)
695,- per person inkl. Lokaleleje og forplejning
Dagmøde (a 8 timers varighed)

795,- per person inkl. Lokaleleje og forplejning
Heldags møde (a 12 timers varighed)
1095,- per person inkl. Lokaleleje og forplejning
Døgnmøde (24 timers varighed)
2195,- per person inkl. Værelse, lokaleleje og forplejning
1½ Døgnsmøde (a 32 timers varighed)

2695,- per person inkl. Værelse, lokaleleje og forplejning

Selskaber
Som noget ganske særligt, har vi lavet
en introduktions pris, på 895,- per
person som inkluder velkomst drink, 3
retters menu med vine og kaffe/the.
Prisen gælder i 2017,
Er du konfirmand, så giver vi 100,- i
rabat per gæst, så hele familien kan
være med.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Kontakt: booking@hotelbretagne.dk
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