
Tilbud og spændende muligheder for grupper og private. 

Tour de France 1./2. juli 2022 

på 

UDSIGTEN  
 Se her hvad der tilbydes  

 

 

Der tilbydes 4 spændende muligheder for grupper:   

1. Leje af stort feriehus med *Tour pakke. 

2. Leje af suite lejlighed med *Tour pakke. 

3. Mulighed for at please kollegaer og kunder med fælles morgenbord i Udsigtens store festlokale.  

4. Opleve Tour de France fra Café Udsigten. 

 

Der tilbydes flere spændende muligheder for private: 

1. Leje værelser med *Tour pakke 

2. Opleve Tour de France direkte fra Café Udsigten 

3. Bestille bord på Café Udsigten til morgenbord, frokost, kaffe og kage, eller aftenmenuen fredag aften. 

4. Deltage i fælles morgenbord i Udsigtens store festlokale. 

5. Specielle ønsker- kontakt os gerne. 

 

*Tour pakken indeholder: fredag kaffe og kage ved ankomst, 3 retters menu, lørdag morgenbord samt frokost. 

 

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor, og læs mere om Udsigten på www.udsigten-odsherred.dk  

 

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

http://www.udsigten-odsherred.dk/
mailto:info@udsigten-odsherred.dk


Tour de France 

på 

UDSIGTEN  

Overnatning med Tour-pakke 

 

Tour de France  

Oplev hele optakten og løbet direkte fra vulkanens øje. 

 

Leje af værelse på Udsigten 

 

Vælg mellem: 

2 sengs værelse, 4 sengs værelse, 5 sengs værelse, 6 sengs værelse eller 16 sengs værelse. 

 

Tour pakke: 

Fredag den 1. juli 2022 

Fra kl. 13.00 tjek ind med kaffe og kage i Café Udsigten 

Kl. 18.00 3 retters menu i Café Udsigten 

 

Lørdag den 2. juli 2022 

Kl. 07.30 - 10.00 morgenbord i Café Udsigten 

Kl. 12.00 - 14.00 frokost i Café Udsigten (afhængig af tidspunkt, hvor rytterne kommer forbi). 

Kl. 16.00 tjek ud.  

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

mailto:info@udsigten-odsherred.dk


Tour de France 

på 

 UDSIGTEN 

Muligheder på Café Udsigten 

  

 

Oplev Tour de France fra Café Udsigten. 
Inviter kollegaer / kunder eller familie og gode venner på Café Udsigten og oplev Tour de France. 

 

Fredag den 1. juli 2022 

Fra kl. 18.00 3 retters menu. 

 

Lørdag den 2. juli 2022 

Kl. 08.00 - 10.00 morgenbord. 

Kl. 12.00 - 14.00 frokost 

Kl. 13.00 og resten af dagen kaffe og kage. 

 

Løbet kan følges fra den store panorama terrasse, hvor rytterne kan følges op ad Høve Stræde og ret herefter 

kommer de kørende på den anden side af Café Udsigten, bedre kan det da ikke blive. 

 

Husk bordbestilling i god tid forinden, enten til morgenmad, frokost, kaffe og kage, fredagens 3 retters 

menu eller det hele.  

 

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

mailto:info@udsigten-odsherred.dk


Tour de France 

på 

UDSIGTEN 

Stort feriehus 

  

Tilbud til grupper. 

Tour de France pakke 1. 

Oplev hele optakten og løbet direkte fra vulkanens øje. 

 

Leje af stort feriehus på ca. 240 etage kvm direkte ud til Høve Stræde 

 

6 dobbeltværelser med i alt 15 senge. 

Stort opholdsrum og køkken. 

Overdækket terrasse med panoramaudsigt over Sejerøbugten. 

6 parkeringspladser. 

 

Fredag den 1. juli 2022 

Fra kl. 13.00 tjek ind med kaffe og kage i Café Udsigten. 

Kl. 18.00 3 retters menu i Café Udsigten. 

Lørdag den 2. juli 2022 

Kl. 07.30 - 10.00 morgenbord i Café Udsigten 

Kl. 12.00 - 14.00 frokost i Café Udsigten (afhængig af tidspunkt, hvor rytterne kommer forbi). 

Kl. 16.00 tjek ud. 

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

mailto:info@udsigten-odsherred.dk


Tour de France 

på 

UDSIGTEN 

Suite lejlighed med tour-pakke 

   

Tilbud til grupper.  

Tour de France pakke 2.  

Oplev hele optakten og løbet direkte fra vulkanens øje. 

 

Leje af stor suite lejlighed. 

 

Stor lejlighed med to dobbeltværelser.  

Stor stue med køkken.  

Eget toilet og bad. 

 

Fredag den 1. juli 2022 

Fra kl. 13.00 tjek ind med kaffe og kage i Café Udsigten. 

Kl. 18.00 3 retters menu i Café Udsigten. 

 

Lørdag den 2. juli 2022 

Kl. 07.30 - 10.00 morgenbord i Café Udsigten 

Kl. 12.00 - 14.00 frokost i Café Udsigten (afhængig af tidspunkt, hvor rytterne kommer forbi). 

Kl. 16.00 tjek ud. 

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

mailto:info@udsigten-odsherred.dk


Tour de France 

på 

UDSIGTEN 

Stort fælles morgenbord eller lej hele lokalet. 

 

Tilbud til grupper og private. 

Tour de France pakke 3. 

 

Mulighed for at please kollegaer og kunder. 

Oplev hele optakten og løbet direkte fra vulkanens øje. 

 

Fælles morgenbord.   

 

Afholdes i Udsigtens store festlokale med udsigt over Sejerøbugten. 

 

Lørdag den 2. juli 2022 

Kl. 09.00 morgenbord. 

 

Når spisningen er slut, kan Tour de France opleves lige udenfor døren (max. 20 meter). 

 

 

 

Hør nærmere og bestil på tlf. 51 95 55 70 eller mail info@udsigten-odsherred.dk  

 

mailto:info@udsigten-odsherred.dk

