
Seniorsektion øst inviterer til rundvisning på Eremitageslottet 

 

Mødetid og sted: Torsdag den 7. september kl. 9:50 ved 

Eremitageslottet i dyrehaven 

Den nærmeste parkeringsplads er ved Trepilevej, Taarbæk nord, hvorfra der er ca. 1.2 km til slottet. 
Nemmeste offentlige transport til Trepilevej er med bus 388 fra Klampenborg kl. 9:07 til Eremitagevej, 
hvorfra der er ca. 1.4 km til slottet. 

Med udsigt til trækroner og Øresund bygger Christian 6. et jagtslot i Dyrehaven i 1730’erne.  

Fra dramatiske jagtridt på svedskummende heste til kongelige middage i pragtfulde omgivelser; 
Eremitageslottet fortæller den spændende historie om de kongelige jagter i Dyrehaven. 

På omvisningen, som starter kl. 10:00 og varer 45 min. i hold af 20 personer, hvor vi kommer rundt i det 
prægtige jagtslot midt i Dyrehaven. En guide fortæller om slottets historie frem til i dag, kongens vilde 
jagter og ikke mindst historien bag slottets navn. 

Efter besøget på Eremitageslottet kører vi i hestevogne 45 min. i hold af 10 personer fra Eremitageslottet til 
Peter Lieps Hus, hvor vi spiser frokost og hvor arrangementet efterfølgende også slutter. 

Vigtigt at du ved tilmelding angiver, hvilken frokostret du ønsker. Du kan vælge mellem: 

 Pariserbøf - klassisk garniture med rå æggeblomme m.m. 

 Rødspættefilet med grov remoulade og pommes frites 

 Biksemad med spejlæg, rødbeder og bearnaise 

 Gammeldags æggekage med røget bacon 

Hertil kan man vælge øl, vand eller vin, som blot bestilles når vi ankommer til Peter Lieps 

Prisen for at deltage er kr. 400,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 550,00 for ledsager. Der er 

plads til max. 60 personer, så det er først til mølle. 

Tilmelding til undertegnede på e-mail: (husk personale nr.) 

 

Flemming@kampff.eu senest den 24.august 2017, hvor tilmelding er bindende.  

Husk du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse.  

 

Jeg glæder mig til at se jer. 

Flemming Kampff 

http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/billetter.html
http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/aabningstider.html
http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/aabningstider.html
http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/aabningstider.html

