B&B Påskeophold samt middag på Generalen i Tranekær. 2016
Forkæl Deres eneste ene med et enestående luksus ophold på skønne Langeland og midt i
den historiske by Tranekær. De bor i en af vores eksklusive store lejligheder med separat
soveværelse samt stor stue, toilet samt køkken. Vores lejeligheder er smagfulde og velindrettet
med moderne møbler og historisk funderet i Tranekærs gamle realskole. Restauranten ligger
600m. fra Deres lejlighed.
B&B Påske Ophold for 2 personer. - 1.670.-kr







Frisk brygget stempelkaffe og kage på Generalen ved ankomst.
Ophold i luksus lejlighed.
Velkomst Drink og snacks til middagen.
3 retters Påske menu på Generalen.
Stempel kaffe på vores egen kaffe og chokolader.
Morgencomplet på Generalen, med hj.lavet specialiteter, frisk most og æg efter ønske.

Tilkøb ekstra dag for 2 personer: Påsketilbud 1000,00kr. Normal pris 1800,00kr.





Frokost menu - 2 retters: Huset udvalg i sild samt Steak Pichardt
3 retters Påske menu på Generalen.
Stempel kaffe på vores egen kaffe og chokolader.
Morgencomplet på Generalen, med hj.lavet specialiteter, frisk most og æg efter ønske.

Lejligheder er med:
 Fri WiFi. - Div. Spil og bøger.
 Bar med udvalg i drikkevare samt specialiteter. (tilkøb)
 Fra 52 til 68kvm. store lejligheder. På Langeland er der kort afstand til vores gode

badestrande samt en rig natur til at vandre i. I umiddelbar nærhed er Tranekær slot
med tilhørende slotspark Ticon et besøg værd og medicinhaverne med planter og
blomster er af naturfaglig interesse, men utrolige smukke at beskue. Både nordpå
samt sydpå er der store muligheder for udfoldelse og inden for 30 min kommer I til
Langelands fortet, Valdemar slot, De vilde heste, Kunstner tårnene 2 Golfbaner
samt Tåsinge og Svendborg.

Vi kan også tilbyde:
Golfophold i samarbejde med Langeland Golfklub.
Fiskeophold med Hous und boot med landeplads i Bagenkop.
Ride ferie med Langeland rideskole.
Segway Langeland – Guidede turer på nord delen af øen.
Ring for yderligere oplysninger samt tilbud. – 31 24 8 4 54
Vi forbeholder ret til ændringer, som naturligvis informeres om før opholdet.
Dette tilbud er gældende fra 1 jan 2016.

