Beskrivelse af værelser
Værelser til Herregårdsophold er vores værelse 2 til 9. Disse værelser er helt almindelige værelser i rustik
stil. De fleste ligger på 1. sal, oven på vores morgenmadsrestaurant (V1 til V7).Værelse V1 er et
hjørneværelse med stort badekar. Tillægspris for V1 er kr. 77,- pr. døgn.
2 af værelserne er i stueetagen (V8 og V9) hvor indgangen er i Rød Stue, som er en af de 3 lokaler der
benyttes til morgenmadsbuffeten.
Der er ikke mulighed for at lave ekstra opredninger på V1 til V9)
Der er trapper op til denne bygning. Der er ligeledes trapper op til 1. sal. Der er ingen elevator.
Alle vores forskellige værelser kan ses her:
https://bramslevgaard.dk/hotelvaerelser.aspx
Mulighed for opgradering til Superior værelser:
Disse værelser ligger på 1. sal i tilbygningen, der blev taget i brug i 2017. De er lavet i moderne stil med sofa/
stole gruppe, så der er ekstra plads til hyggelig afslapning. På de fleste er der mulighed for at lave op til 2
ekstra opredninger. På alle disse værelser er der et lille køleskab der kan benyttes. Der er mulighed for
elevator op til disse værelser.
Værelse 101:
Det er vores store luksus suite med ekstra soveværelse, spa, balkon. Tillægspris er kr. 750,- pr døgn.
Værelse 102:
Der er med stort badekar. Tillægspris er kr. 250,- pr. døgn.
Værelse 103,106,107,108,109:
Er standard superior værelser. Tillægspris er kr. 150,- pr. døgn.
Værelse 104,105:
Er med spa. Tillægspris er kr. 250,- pr. døgn.
Mulighed for opgradering til lejlighed:
Vi har 7 lejligheder der ligger overfor Receptions & Restaurant bygningen. Der er indgang fra Gårdspladsen.
I stueplan er et lille køkken med køleskab, badeværelse og TV stue. På 1. sal, der åben ned til stuen, er
soveværelset med en dobbelt seng. Der er siddeplads udenfor indgangen til lejligheden, så man kan nyde
solen.
Lejlighed 1 og 6:
Er de mindste lejligheder hvor fjernsynet er på 1. salen ifbm. soveværelset. I disse værelser er der ikke
mulighed for at lave ekstra opredninger. Tillægspris kr. 196,- pr. døgn.
Lejlighed 2,3,4,5:
Her er der mulighed for at lave 2-3 ekstra opredninger. Tillægspris kr. 196,- pr. døgn. Tillægspris pr ekstra
opredning kr. 298,- pr. døgn
Lejlighed Suite:
Det kan betegnes som en luksus lejlighed. Der er en lille opvaskemaskine, stort køleskab, lædermøbler samt
spa. Der er ikke mulighed for ekstra opredninger. Tillægspris 400,- pr døgn,

