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• Teambuilding, eventyr- og rollespil, adventures og andre
oplevelsesbaserede aktiviteter.
• Kursusafholdelse, ude og inde og under enhver form.
• Firmadage med aktivitet og fest, herunder f.eks. sommerfester, julefrokoster og produktpræsentationer.
• Messer, udstillinger, koncerter, foredrag og rundvisninger.
• Fisketure- og arrangementer, jagt, trekking, wild-life, Oløb og andre naturoplevelser.

Event & Eventyr

Peder Oxe Hallen

Herskabsstaldene

Grev Knuths Fløj

Slotsparken

Den gamle Peder Oxe Hal var oprindeligt kornmagasin. Senere har den
været brugt som ridehus og tennishal. I
dag danner Peder Oxe Hallen en charmerende ramme for større events som
messer, udstillinger, koncerter, konferencer, firmafester m.v.

Som en del af slottet ligger de smukke
Herskabsstalde fra 1692. Staldene er bevaret i deres oprindelige stil med båse,
trug og bjælker. Man kan næsten høre
hestenes hove mod de toppede brosten
på gulvet.

På 1. sal over Herskabsstaldene ligger
Grev Knuths Fløj, der blev færdigrestaureret i 2007. I dag står det som et
flot, herskabeligt lokale, der er perfekt,
når der skal afholdes konference, temadag, firmafest, bryllup og meget andet.

Gisselfelds imponerende Slotspark lægger gerne plæne til events, der kræver
god plads. Den er derfor særligt egnet til
teambuilding, men også udstillinger og
koncerter kan finde sig til rette på de 40
ha, der ligger rundt om slottet.

Herskabsstaldene egner sig særligt til
lidt mindre arrangementer, f.eks. reception, vielser, fest og små udstillinger. De
kan med fordel også bruges i forbindelse
med andre arrangmeneter, f.eks. til spisning eller modtagelse.

Herfra er der udsigt til voldgraven og
den smukke park. I tilknytning til det
store lokale er der adgang til to mindre
grupperum, toilet samt et stort køkken.

Parken er anlagt som en engelsk landskabshave, kendetegnet af mange landskabsrum og plateauer, karpedamme og
botaniske sjældenheder. Parken giver
med sit store areal og fine logistik mulighed for arrangementer på op til 10.000
gæster ad gangen. Dette gælder også
teltløsninger og parkering. I den sydlige
ende af Parken ligger Janehuset, der kan
bruges til mindre events m.v.

Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe
søer; jo, der var rigtignok dejligt derude på landet! Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og
fra muren og ned til vandet voksede store skræppeblade, der var så
høje, at små børn kunne stå oprejste under de største.

E

H.C. Andersen

vent & Eventyr
H.C. Andersen fandt inspiration til eventyret om
Den Grimme Ælling lige her på Gisselfeld.
Det er meget naturligt. For omgivelserne bliver
ikke meget mere inspirerende end netop her: Det
smukke Gisselfeld Kloster omkranset af sin voldgrav, den imponerende park og de store skove. Her
i det idylliske Sydsjælland, lidt ude på landet men
alligevel tæt på motorvejen, finder du de perfekte
rammer for dit næste arrangement, hvad enten det
er en firmaevent, teambuilding, møde, fest, koncert,
messe eller noget helt andet.
Nu er det jeres tur til at finde inspiration her på
Gisselfeld. Inviter dine gæster, kolleger, kunder eller
samarbejdspartnere på en dag fyldt med eventyrlige oplevelser.

Hallen har plads til 550 siddende gæster
(på rækker), eller der kan laves opdækninger ved borde op til 450 gæster.
Der er scene og naturligvis toiletter samt
et anretterkøkken. I forlængelse af Peder
Oxe Hallen ligger staldene, der kan bruges som supplement til hallen, f.eks. til
modtagelse af gæsterne, garderobe etc.

550

Op til 450

Her er plads til omkring 80 stående gæster eller op til 50 gæster, når vi dækker
op ved borde.

80

50

Her er plads til 140 gæster i konferenceopstilling og op til 80 gæster ved
runde borde, når vi har dækket op til
fest. Lokalet indeholder selvfølgelig alt
i AV-udstyr.

140

60-80

10.000 10.000 (i telte)

