En fest på Helenekilde Badehotel tilpasses dine ønsker og behov, men mulighederne er mange. Vi kan holde fester fra 2-100
gæster med 180 graders havudsigt i skønne lokaler. Et festarrangement starter med en velkomstdrink før middagen, men det
er muligt at have lokaler og terrasser fra kl. 14.00 og invitere gæsterne til bryllupskage, hjemmebag eller snacks i de smukke
omgivelser - så er der også tid til en tur i vandet eller en lur i liggestolen.

Forslag til festarrangement:
Kl. 17.30: Velkomstdrink
Husets bobler serveres på terrassen eller i baren.
Kl. 18.00: 4 retters menu
Der bydes på en 4 retters middag i restauranten med tilhørende vine. Menuen sammensættes ud fra årstidens råvarer, men
er baseret på det danske og det nordiske køkken.
Kl. 23.00: Kaffe & Te
Efter middagen serveres kaffe, the og avec på buffet.
Kl. 23.30: Fri bar i 3 timer fra middagen er ovre
Baren er åben for øl, vin, vand og spiritus, gængse drinks. Når der ikke er flere gæster på dansegulvet vil baren blive lukket
og der vil blive sat et mindre sortiment i stuerne til dem som holder ud til de sene nattetimer. Ønskes baren åben længere
tid, koster det kr. 500,00 pr. ekstra time + forbrug.
Kl. 02.00: Natmad
F.eks. pølse- og ostebord med surt, sødt og knas samt hjemmebagt brød.
Natten
Der vil ved mørkets frembrud blive tændt bål på terrassen. Vi skal oplyse at det ikke er lovligt at affyre fyrværkeri på
Helenekilde Badehotels matrikel og når musikken starter skal døre og vinduer holdes lukket.

Info
Bordene er dækket med hvide duge, servietter, bloklys og roser. Vi tager gerne imod bordplan, bordkort og alternativ
bordpynt et par dage før, så det er klar til dagen. Fra baren kan spilles loungemusik. Ønskes musik til dans har vi bands og
DJ’s, som vi kan anbefale. De angivne tider er cirka tider og tilpasses løbende det endelige program.
Økonomi
Kr. 1.695,00 pr. gæst – alt ovenstående inklusiv.
Værelser
Skal hele arrangementet sluttes af med et hyggeligt morgenbord dagen derpå, kan alle 28 værelser lejes fra kr. 35.000,00
inkl. morgenbord. Værelserne fordeles af værterne og kan evt. afregnes individuelt til Helenekilde Badehotel ved afrejse.

