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Hvad enten der er tale om konfirmation, 

rund fødselsdag, bryllup, barnedåb eller 

noget femte, så er I velkomne i vores 

hyggelige festlokaler i den gamle 

Amtstuegård.  

Vi ligger i hjertet af Ringsted, tæt på det 

hele, og gæster kan parkere gratis hos os.  

Vores hyggelige festlokaler kan indrettes 

og pyntes på mange måder – kun fantasien 

sætter grænsen – og dertil har de udgang 

til både en stor terrasse og til vores have, 

så selskabet også kan rykke udenfor, hvis 

vejr og humør er til det.  

I vores store køkken er der god mulighed 

for at anrette eller tilberede lækker mad til 

selskabet, uanset om der er tale om en 

større festmiddag, brunch eller et 

arrangement med kaffe og kage.  

Da vi ligger midt i byen, skal selskabet 

afsluttes senest kl. 22.00.  

Herefter er der selvfølgelig mulighed for, 

at gæsterne kan overnatte i vores 

charmerende værelser.  

Kontakt os meget gerne, så vi kan tage en 

snak om, hvad I har behov for. 

D a  v i  l i g g e r  m i d t  i  b y e n ,  

s k a l  s e l s k a b e t  a f s l u t t e s  

s e n e s t  k l .  2 2 . 0 0 .  H e r e f t e r  

e r  d e r  s e l v f ø l g e l i g  

VELKOMMEN TIL 
Værter, Majanita og Esko Bassing  



 

 
  

Udlejning 1 døgn  PR. DAG
 
Borddækning skal foregå samme dag, men 
kan foregå dagen inden, såfremt der ikke er 
andre arrangementer. 
 
Service kan lejes, men forudsætter opvask af 
personalet på Danhostel Ringsted. 
(Service samles på rulleborde i festsalen og 
køres ud.) 
 
Udlejning af service 
 
Opvask af personalet 

KR. PR. PERS. 10,- 
 

 
 
Vandrehjemskøkkenet kan benyttes til 
anretning. 
Fryser og køleskab kan lånes, men husk at 
oplyse det dagen før. 
 
Danhostel Ringsted står gerne for 
drikkevarer.  
Står vi også for maden, SKAL drikkevarer 
købes af os, ellers opkræver vi "proppenge". 
 
Proppenge KR. PR. PERS. 50,- 
 
Står du selv for maden, må du gerne 
medbringe egne drikkevarer, men så skal du 
også selv bortskaffe al emballage. 
 
 

Festsalen 

Duge kan lejes. Eksempelvis: Hvide duge 160 
x 160 cm. (Passer til 2 borde sammen)  
 
Duge KR. 60,- PR. STK. 
 
Personale kan lejes og det er selvfølgelig kun 
forbrugte timer der faktureres. 

 
Personale KR. 250,- I TIMEN 
 
Benyttelse af toiletter er inkluderet i leje af 
lokaler, og der vil være håndsæbe og 
håndklæder. 
 
Vi har ingen pavillioner til terrassen, men du 
må gerne selv sætte op, uden fastgørelse i 
underlaget. 
 
Arrangementet skal slutte senest kl. 22.00. Da 
vi er et overnatningssted, skal der være ro 
om aftenen. 
 
Festsalen skal være rengjort senest dagen 
efter kl. 10.00.  
Slutrengørring omfatter oprydning, fejning og 
gulvvask, samt at borde stilles tilbage som 
inden festen. 
 
Danhostel Ringsted kan ordne 
slutrengørringen for dig. 
 
Slutrengørring KR. 750,- 
 
  
 


