Selskabslokaler
Den store salMed plads til 120 personerDen lille salI den lille sal har vi plads til
80 personerSamlet kan vi rumme 200 personer

Selskabslokaler
Hotel Osted har også 3 selskabslokaler, med plads op til
200 personer. Lokalerne er ideelle til møder, selskaber
eller lignende. Alle lokaler har, sollys og direkte udgang.
Til lokalerne medfølger alt service, borde og stole, samt
anretter køkken og opvask. Og der er mulighed for at lejes
duge og runde borde til en fornuftig pris.

Krostue
Vores mindste selskabslokale er ny renoveret i 2018 og indrettet i krostue-stil
med træpaneler og synlige bjælker.
Smukt indrettet med varme og sjæl, perfekt til hygge og samvær.
Vel eget til mindre familie fester, receptioner, jubilæum, mindehøjtideligheder
mm.
5000,Max 40 personer

Lille Sal
Rummeligt lokale i lyse farver beliggende med udsigt ud til terrasse og åbne
marker.
Velegnet til bryllup, konfirmation, barnedåb, familie fester, receptioner,
jubilæum, mindehøjtideligheder mm.
6000,-

Max 80 personer

Stor sal
Dette er vores største lokale, med bjælker i loftet og masser af lysekroner,
beliggende med direkte udgang til en dejlig stor terasse.
Lokalet rummer masser af muligheder, til alle slags fester eller andre typer af
sammenkomster.
Max 120 personer
7000,Max 120 personer

BOOKING
Reserver allerede nu på telefon +45 46 49 70 41 eller på mail
info@perhollaender.dk
Hotel Osted…
er et betjeningsfrit hotel. Vi har 23 velindrettede værelser. Alle værelser er med
tv, gratis trådløst internet samt eget bad og toilet,vi har både enkelt og
dobbeltværelser med mulighed for opredning. Værelser har adgang til stort
fælleskøkken og opholdsrum.
Alle værelser har direkte udgang fra værelset.
Værelser har adgang til stort fælleskøkken og opholdsrum. I tillæg er der
mulighed for, at leje køleskab til værelserne. Kontakt os endelig for mere info.
Hotel Osted ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder i form af dagligvarer butik
åbent 7-22 alle
ugens dage, samt døgnåbent tankstation. Med 40 km til København, 20 km til
Ringsted og 8 km til Roskilde, ligger Hotel Osted godt pladceret.
Bestil selskabslokale
Ring til os på tlf. 46 49 70 41 for at høre nærmere om, hvilke selskabslokaler vi

kan tilbyde, eller hvis I ellers har spørgsmål til, hvordan vi kan skabe det ideelle
arrangement for jer, eller mail info@perhollaender.dk

