Brug dit medlemskort fra Danske Seniorer

Medlemsrabat på
Hotel Vinhuset
Medlemmer af Danske Seniorer får 20 % rabat på overnatning inkl. morgenbuffet
på Hotel Vinhuset i Næstved ved fremvisning af medlemskort.
Rabatten gælder for det værelse, som kortholder bor på.
NB: Rabatten kan IKKE bruges sammen med andre tilbud og rabatordninger.
Det er 20% rabat på dagsprisen.

Se mere på
www.hotelvinhuset.dk

Hotel Vinhuset er et funktionelt hotel,
som oser af atmosfære i sine historiske
rammer. Hotel Vinhuset har nemlig været
byens hotel siden 1778. Dele af den
fantastiske bygning går helt tilbage til
1500-tallet.
Bygningen danner ramme om en
fantastisk historie om vinhandleren
Hanstenn, der i 1752 forhørte sig hos
kongen, om hans ældste datter Maren,
måtte overtage privilegiet til at drive kro, når han afgik ved døden. Det måtte hun åbenbart, for i
1754 fortsatte Maren sin fars vinhandel, og gården bliver herefter navngivet Vinhuset.
Hotel Vinhuset er velegnet som et godt overnatningssted. Hotellet har store rummelige værelser, der
om sommeren er indrettet til familieværelser. I kælderen under de buede hvælvinger med den
dejlige atmosfære ligger hotellets unikke restaurant "Vinhuskælderen".
Alle 56 værelser gennemgik en omfattende renovering med respekt for det gamle hus i 2006.
Værelserne er smagfuldt indrettet á la 1930-ernes "art deco" - stil. Udstyret med 20" fladskærm,
kabel-tv og trådløst internet, og med eget bad og toilet. Stil og faciliteter er samme standard på alle
værelser men indretningen er individuelt på hvert værelse.
Der er gratis internet på hele hotellet og gratis parkering i
nærheden af hotellet. Det er muligt at medbringe mindre
kæledyr mod et tillæg på 150 kr. pr. nat. Der forefindes
ingen elevator på hotellet, men der er 5 værelser i
stueplan. Resten af værelserne ligger på 1. og 2. sal.

Ring og bestil et ophold på det
smukke Hotel Vinhuset på telefon
55 72 08 07 eller book på
www.hotelvinhuset.dk/overnatning

Vi glæder os til at tage godt imod dig

Hotel Vinhuset
Sct. Peders Kirkeplads 4 – 4700 Næstved – tlf. 55 72 08 07 - vinhuset@danske-hoteller.dk

