
BELLEVUE 
Vi byder velkommen til en skjult perle i Præstø på Sydsjælland. 

— 

Bellevue ligger 4 kilometer fra Præstø centrum, for enden af en Lindeallé og midt i en 
beundringsværdig park med de smukkeste gamle træer. 

Parken er omgivet af Bellevue Skov og udsigten fra palæet er storslående. 

Når man træder ind på palæet, kommer man ind i en marmorbelagt hall. 
Stueetagen består af et smukt bibliotek, 2 stuer en suite med spisestue. 

I Salonen er der udgang til den østvendte terrasse, hvor der er mulighed for at nyde morgenkaffen. 
Havestuen, som ligger i forbindelse med Salonen, har udgang til en stor sydvendt terrasse. 

Bellevues historie tager sin start i 1832. Carl Wilhelm Raben, som dengang ejede Beldringe Gods, 
byggede palæet, en kopi af Liselund Slot, som et lyststed omringet af flotte træer, en lille dam og et rigt 

dyreliv med skovens vildt. Selvom Bellevue tager sig majestætisk og imponerende ud, 
emmer stedet af hjemlig hygge og god energi.



MØDEPAKKERNE PÅ BELLEVUE 

Atmosfæren på Bellevue er afslappet med en hyggelig stemning, så de kreative tanker og gode idéer kan 
få de rigtige rammer. Man befinder sig godt i de lyse saloner og man har hele palæet for sig selv. 

Bliver man træt og har brug for en pause, så kan tankerne klares ved en gåtur i vores smukke park. 

På Bellevue er det muligt, at holde møder i vores store spisestue. Derudover har vi Biblioteket, 
Havestuen og Salonen, hvor der er mulighed for, at sidde i mindre grupper. 

— 

Træf de rigtige beslutninger i historiske omgivelser.

1 ½ MØDEDØGN 
 

Ankomst fra kl. 08.00 
Morgenmad, kaffe, te, isvand og frugt 

Uspecificeret smørrebrød 
Eftermiddagskage 
Aftenmenu 3 retter 

Overnatning 
— 

Morgenmad 
Uspecificeret smørrebrød 

Eftermiddagskage 
Afrejse kl. 16.00 

Pris pr. person 
5.000 kr. inkl. moms

HELDAGSMØDE 
 

Ankomst fra kl. 08.00 
Morgenmad 

Kaffe, te 
Isvand 
Frugt 

Uspecificeret smørrebrød 
Eftermiddagskage 
Aftenmenu 3 retter 
Afrejse efter aftale 

 

Pris pr. person 
1.500 kr. inkl. moms

MØDEDØGN 
 

Ankomst fra kl. 08.00 
Morgenmad 

Kaffe, te 
Isvand og frugt 

Uspecificeret smørrebrød 
Eftermiddagskage 
Aftenmenu 3 retter 

Overnatning 
— 

Afrejse efter morgenmad 

 
Pris pr. person 

4.000 kr. inkl. moms



VÆRELSERNE PÅ BELLEVUE 

Bellevue har 5 værelser beliggende på 1. sal. 
De består af 4 store, lyse og indbydende værelser, 1 familieværelse med et stort soveværelse 

og 2 mindre stuer. Kapacitet til 10 overnattende gæster. 
På Bellevue har vi 2 delebadeværelser. Det ene badeværelse har både brus og boblebad. 

Det andet badeværelse ligger i forlængelse af  de 4 værelser, 
som ligger samlet ad en lang gang. Dette badeværelse har brusebad. 

— 

Alle værelserne er indrettet forskelligt. Du kan f. eks. bo i Napoleon værelset, som ligger sydvendt. 
Værelset er indrettet med en stor dobbeltseng med plads til 2 voksne. Sov under billedet af Napoleon og 

tænd for lamperne med billeder af Napoleon Bonaparte og Josephine de Beauharnais. 

I vores lyse nordvendte suite kan du sove i den dejlige store himmelseng. 
Til værelset hører et påklædningsværelse og et ekstra værelse, hvor der er mulighed for 2 ekstra 

opredninger. Dette er perfekt for en familie med 2 voksne og 2 børn. 

Det store vestvendte værelse med dobbeltseng, med plads til 2 voksne, 
er smukt indrettet med mørke mahogni møbler og har plads til 1 ekstra opredning. 

Det store gule østvendte er yndigt indrettet i gule, grå og blå farver. 
Dette er et dobbeltværelse og har plads til 1 ekstra opredning. 

Vores mindste gule værelse ligger i sydøst med vinduer til begge sider. 
Det fremstår lyst og indbydende - har en dobbeltseng med plads til 2 personer. 

Vi glæder os til at byde hjertelig velkommen i historiske rammer på Bellevue Palæ.

VÆRELSESPRISER 
 

Ankomst fra kl. 14.00-16.00 
Afrejse senest kl. 11.00 

Suite    2.800 kr. pr. nat 
Dobbeltværelse 2.000 kr. pr. nat 
Enkeltværelse 1.450 kr. pr. nat 

Priserne er inkl. morgenmad 
Serveres fra kl. 08.00-10.00



BELLEVUE 
Bellevuevej 7, DK4720 Præstø 
Bellevue -En del af Mindeværdig 

Rønnede Kro  www.r-kro.dk  Tel: +45 4422 3000 
Hotel Frederiksminde  www.frederiksminde.com  Tel: +45 5590 9030

http://www.frederiksminde.com/

