PRESSEMEDDELELSE
En anderledes overnatning i forbindelse med Tour de France-rutens-3. etape i Danmark
I forbindelse med afholdelse af Tour de France i Danmark har Gråsten Landbrugsskole valgt at
åbne op for overnatning i de traditionsrige skolebygninger få hundrede meter fra selve ruten.
Gråsten Landbrugsskole ligger idyllisk i udkanten af Gråsten omgivet af rapsmarker. På skolen
indkvarteres de overnattende i moderne elevværelser, og en lækker morgenmadsbuffet serveres
i spisesalen af skolens dygtige køkkenfolk.
”Sov som et svin" Hvis man ikke behøver at sove i en af skolens gode senge, kan man få en
unik oplevelse ved at "sove som et svin". Gråsten Landbrugsskole har 12 grisehytter, hvor op
til tre personer i hver kan overnatte. Der er bad og toilet i en bygning ved hytterne. Der er også
et overdækket bålsted, hvor man er velkommen til at tænde op og hygge sig.
Kom helt tæt på landbruget på Gråsten Landbrugsskoles. Som gæst er man meget
velkommen til at besøge skolens dyr. Man kan se malkekøer og kalve i den åbne stald, og man
kan opleve livet i grisestalden i staldens besøgsrum. Landbrugsskolens æglæggende høns
flyttes rundt på de grønne områder, så dem skal man nogle gange lede lidt efter. På gården
huserer traditionen tro også nogle katte, og de elsker for det meste, at folk snakker med dem.
Værelsestyper:
Enkeltværelse - bad og toilet deles af 2 værelser 400,Dobbeltværelse med eget bad (enkeltsenge) 575,3 personers værelser med eget bad og toilet (enkeltsenge) 750,Sov som et svin (grissehytte med plads til 3) 100,- pr person
Morgenmaden serveres som en stor lækker buffet i skolens spisesal fra kl. 8-10:30. 100,- pr
person. (købes som tilkøb)
Der kan på skolens værelser laves en simpel ekstra opredning for 200,- (købes som tilkøb)
Der kan bestilles en frokostbolle med en vand for 55,- til at tage med (købes som tilkøb)
Check in er fra kl. 15-20 og check ud er inden kl. 10.
Gråsten Landbrugsskole er bygget i 1924, og skolen har siden tilbudt hele
landbrugsuddannelsen. I dag kan uddannelsen tages både som EUD faglært landmand og som
EUX, hvor eleverne også skal bestå en studentereksamen. Til hverdag rummer skolen over 200
elever, og driver et fuldfungerende landbrug med malkekøer, produktion af smågrise,
æglæggende høns og markbrug.
Booking af overnatning:
Fredag d. 1. juli til lørdag d. 2. juli: https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/117/
Lørdag d. 2. juli til søndag d. 3. juli: https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/142/
Søndag d. 3. juli til mandag d. 4. juli: https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/143/
Gråsten Landbrugsskole ligger kun 2,5 km til Gråsten og 15 km til Sønderborg.
For yderligere informationer:
Forstander Bjarne Ebbesen, be@gl.dk 29747637
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