Velkommen til Rolsø Retreat
Vi har samlet en liste med praktiske informationer så I bedre kan forberede Jer til opholdet.
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Rolsø Retreat
Vores adresse er Rolsø Mark 10, 8420 Knebel. Der er adgang fra både Vrinners og Knebel.
Rolsø Mark er markeret som Privat Vej med Adgang forbudt for uvedkommende. Dette gælder
selvfølgelig ikke vores gæster
På grusvejen vil vi bede jer om at holde maksimalt 30 km/t, da vi selv vedligeholder vejen
mange gange årligt.
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Grunden

Plantegning
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Værelser
Der er 9 værelser som er med forskellige sengetyper. Fire værelser med to enkeltsenge der enten
står samlet som dobbeltseng eller hver for sig, tre værelser med dobbeltsenge og et værelse med
køjeseng i to etager.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 styk 90 × 200 enkeltsenge
2 styk 90 × 200 enkeltsenge
1 styk 160 × 200 dobbeltseng
2 styk 90 × 200 enkeltsenge
2 styk 90 × 200 enkeltsenge
1 styk 140 × 200 dobbeltseng
1 styk 140 × 200 dobbeltseng
1 styk 180 × 200 dobbeltseng
2 styk 90 × 200 køjeseng

Tre højstole til små børn.
To barnesenge
To gæstesenge (fold-ud)

Køkken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort køleskab og stor fryser
To opvaskemaskiner
To komfurer med ovn
Mikrobølgeovn
Stavblænder
Blænder
Der er to kaffemaskiner med kaffefiltre til begge
Karklude og viskestykker.
Opvaskemiddel, opvasketabs, afspændingsmiddel og opvaskemaskine salt.
Der er rigeligt service til 20 personer. Flade og dybe tallerkner, bestik, glas, vinglas,
snapseglas etc.
Mange forskellige gryder og pander.
Masser af skåle og fade

Linned
Udlejning er uden sengelinned, som man selv skal medbringe.
Alternativt kan man leje linnedsæt til kr. 95,- per pakke.
Pakken indeholder; lagen, Dyne- og hovedpudebetræk samt et badehåndklæde.

TV
•
•
•
•

Radio/CD afspiller i opholdsstuen. Kan tilsluttes mini Jack for afspilning fra Smartphone.
TV i opholdsstuen med Free-to-Air kanaler (DR1, DR2 og DR Ramasjang). HDMI indgang
TV i værelse 8 (familierummet), med DVD-afspiller. HDMI indgang.
OBS! Medbring eventuelt cast enhed til streaming af film med mere.
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Internet
Begrænset internet i opholdsstuen.

Til børnene
•
•
•
•
•
•

Legeplads
Trampolin
Sandkasse
Bordfodbold
Bordtennis med bats og bolde
Kongespil

Aktiviteter
•
•
•
•
•

Jacuzzi med plads til 8 personer
Sauna med plads til 8 personer
Billardbord til snooker og keglebillard
Bordtennisplader og net til at lægge på billardbordet.
Bålplads. Medbring selv brænde.

Ekstraudstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støvsuger, fejekost og fejeblad
10 ekstra borde
12 ekstra stole
To kuglegrill. Medbring selv grillkul etc.
Bålplads. Medbring selv brænde.
Piano
Whiteboard
Lærred til projektor
Kondicykel
Cross trainer

Kæledyr
Kæledyr er velkomne på Rolsø Retreat
Der er dog regler som vi gerne ser at vores gæster overholder;
•
•
•

Hunde skal holdes i snor udenfor på grund af naboer og vildt.
Dyrenes efterladenskaber SKAL fjernes. Der er høm høm poser i køkkenet.
Det er IKKE tilladt at have dyr oppe i møblerne.

4

Indkøb
Daglig Brugsen, Vrinners LINK. 2,7 km. Ca. 10 minutter på cykel og 5 minutter i bil.
Åbent alle dage 8 - 20
Min Købmand, Knebel LINK.
2,9 km. Ca. 10 minutter på cykel og 5 minutter i bil.
Åbent mandag - fredag 8 – 18. Lørdag 7.30 – 16. Søndag 8 - 12
Rønde, Flere butikker. LINK.
Typisk åbent alle dage 7 - 22

11 km. Ca. 40 minutter på cykel og 15 minutter i bil.

Ebeltoft. Flere butikker. LINK.
Typisk åbent alle dage 7 – 22

19 km. Ca. 60 minutter på cykel og 24 minutter i bil

Take Away
Vi kan varmt anbefale følgende;
Knebelbro Pizza. Laver fantastiske pizzaer samt Indisk mad.
Tuktuk med indisk mad. Holder i Rønde og Ebeltoft. Find dem her på Facebook
Karens Køkken, Ebeltoft
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