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Velkommen i mine stuer

Kære Gæster
Det glæder mig hver dag, at byde gæster velkommen i mine ”gamle
stuer”, hvis historie går tilbage til 1327. Jeg er 8. generation på
Kragerup Gods, og har drevet stedet siden 1986. De første 12 år
sammen med min far, indtil han gik på pension i 1998. Foruden
landbruget påbegyndte jeg hoteldriften i 1998 med 6 værelser,
der i dag har udviklet sig til en spændende virksomhed med smukke
konference- og festlokaler samt 49 dobbeltværelser.
Jeg håber, at I vil ”flytte ind” og føle jer hjemme og nyde vores smukke
gamle hus, maden og naturen uanset om I er her på konference, til fest
eller på weekend.
Det er mit store ønske, at alle, der gæster Kragerup, får en særlig oplevelse
i forbindelse med besøget.
De bedste hilsner
Godsejer, Birgitte Dinesen

Tid til selvforkælelse
Drømmer I jer lidt væk hjemmefra? - Om en overnatning i dejlige store
værelser, om muligheden for champagne og spa, en vandretur i den store
smukke park, hygge foran pejsen og lækker mad? Så har vi rammerne til at
opfylde netop jeres drømme.
Kragerup Gods er smukt beliggende i naturskønne omgivelser, hvilket giver
jer masser af plads til fordybelse og hyggeligt samvær. Uanset, hvornår på
året I vælger at besøge os, er der noget at opleve og tage sig til. Fra april til
november kan I klatre og svæve i trætoppene i klatreparken Go High, som
er en af Danmarks største og består af 6 svævebaner, 175 udfordringer og
3500 meter svævebaner. Måske har I lyst til at prøve kræfter med vores
7 km mountainbikespor i skoven eller hygge jer med en tur i kano rundt i
voldgraven.
Om aftenen kan I nyde lækker veltillavet mad nøje afstemt efter årstidens
råvarer i Restaurant Blixen.

Afslapning, ro og velvære
I vores nyrenoverede wellnessafdeling kan I slappe af
og nyde roen. I den opvarmede indendørs pool er der
rig mulighed for en svømmetur efterfulgt af en tur i den
varme sauna. I de blide bobler i spa’en kan ømme og
trætte muskler få et pusterum, og I kan få samlet ny energi. Vi serverer gerne et glas champagne eller iskoldt vand
med mynte og citron.

nem mange skønne hyggekroge. Her får I rig mulighed
for at se godset fra flere sider, og om sommeren kan I
slutte af på vores store terrasse, hvor I kan nyde en let
frokost, et køligt glas hvidvin eller en dejlig varm kop kaffe.
For os er nærvær, eksklusivitet og service i fokus, og vi
håber at få muligheden for at ønske jer hjertelig velkommen.

Uanset årstid kan I opleve naturens skifte og dyrelivet i
parken. Benyt vores 3 walk-n-talk stier, der fører jer gen-
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