KONGENSBRO KRO
kgl. privilegeret siden 1663

Besøg kroen der engang blev beskudt
(og glem alt om de daglige sysler på hjemmefronten en stund)

Kun få kroer har været mål for fjendtlige kugler.
Kongensbro Kro har. Endda rigtige kanonkugler. Et par
af kanonkuglerne sidder den dag i dag i murværket
over indgangsdøren til minde om beskydningen af
kroen i 1849 samt en symbolsk reminder til os her på
Kongensbro Kro om altid at gøre vores arbejde så godt,
at vi slipper for at stå for skud.

I dag er det 3. generation af familien Andersen, der
sætter sit hyggelige, personlige og kulinariske præg på
stedet, som bl.a. byder på selskabs- og mødelokaler,
restaurant, krohave, åben vinkælder samt lounge med
pejs og bar.
Forkæl dig selv med et dejligt ophold eller glæd en du
har kær med et gavekort på en gastronomisk oplevelse.

Kongensbro Kro er berømt for gastronomi, gæstfrihed
og en uforglemmelig beliggenhed med Gudenåen
rislende i baghaven.
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Ophold med forkælelse & parterapi
Weekendophold 1
1 x overnatning i dobbeltværelse med den skønneste
udsigt til haven og Gudenåen, 1 x eftermiddagskaffe med
kage, 1 x 3-retters luksus menu og 1 x morgenbuffet.

925,1/5-30/9: Hverdage.............. 925,1/5-30/9: Weekend.......... 1.025,-

1/10-30/4.............................

Tillæg for frokost kr. 198,- pr. person

Weekendophold 2
2 x overnatning i dobbeltværelse med den skønneste udsigt til
haven og Gudenåen, 1 x eftermiddagskaffe med kage, 1 x 3-retters
menu, 1 x 3-retters luksus menu og 2 x morgenbuffet.

1.625,1/5-30/9: Hverdage......... 1.625,1/5-30/9: Weekend.......... 1.750,-

1/10-30/4........................

Tillæg for frokost kr. 198,- pr. person

Miniferie
3-retters luksus menu, overnatning
i dejligt dobbeltværelse med udsigt til haven
og Gudenåen, inklusive morgenbuffet.

1/11-31/3: Pr. nat..................

Stille søndag
Eftermiddagskaffe med hjemmebag, 3-retters sæson menu,
1 x overnatning i dejligt dobbeltværelse med udsigt til haven
og Gudenåen, inklusive morgenbuffet.

695,-

Ankomst søn-, man-, tirs- eller onsdag.
Gælder ved mindst 2 nætter.

Søndag-mandag..................

Alle priser er gældende fra 01.01-31.12.2013 og er pr. person i dobbeltværelse · Tillæg for enkeltværelse kr. 225,- pr. nat.

795,-

