Holmegaard Gods

Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser

Historien om Holmegaard Gods
Holmegaard Gods er et smukt og historisk gods, som ligger midt i et naturskønt landskab otte kilometer øst
for Næstved. Den første bebyggelse på stedet er dateret til 1305, og den nuværende hovedbygning er opført
i 1635. Siden 1801 har godset været ejet af Danneskiold-slægten, og godset med den tilhørende mose blev
dengang erhvervet med det formål at udgrave tørv til brug ved glasproduktion.
Bygningerne er løbende vedligeholdt, og hovedbygningen repræsenterer i dag en af Skandinaviens mest
bevaringsværdige bygninger, bl.a. på grund af den flotte stand, karakteristiske bindingsværkskonstruktion og
dybe voldgrav.
Under Holmegaard Gods hører også Juellinge Gods og Tryggevælde Gods, og de tre godser drives som en
moderne virksomhed, hvor landbrug, skovbrug, bolig- og jagtudlejning udgør den største del af forretningen.
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Holmegaard Gods er kendetegnet ved små skove, søer, levende hegn, omkranset af marker og
et smukt landskab, hvor der er et rigt dyre- og planteliv.
Tæt på godset findes Danmarks tredjestørste mose, Holmegaard Mose, som er fredet. Hele
området er desuden udpeget som EU-beskyttet fuglereservat og fungerer som videnskabeligt forskningsområde for danske forskere, der følger udviklingen i dyre- og plantelivet.
Jordene på Juellinge og Tryggevælde er ensartede og letdyrkelige, mens jordene er mere udfordrende at dyrke omkring Holmegaard. Her er naturen til gengæld meget varieret, hvilket
bidrager til en ekstra oplevelse for besøgende.
Fokus på kontinuerlig naturpleje har skabt store og attraktive jagtarealer omkring godserne.
Der er en naturlig bestand af fasaner, agerhøns, ænder, harer, råvildt, dåvildt og lejlighedsvis
kronvildt.
Interesserede i leje af jagt- og fiskeriretten er velkomne til at kontakte godskontoret.
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Hold bryllup på Holmegaard Gods
Holmegaard deler gerne de unikke rammer med andre, som ønsker at opleve stedet. Derfor har vi gennem
årene været vært for mange bryllupper, konfirmationer, fødselsdage, andre fester og receptioner.
Personalet på Holmegaard hjælper gerne med at skræddersy den perfekte aften ud fra brudeparrets ønsker – både hvis I vælger en af vores bryllupspakker, eller hvis I selv vil stå for arrangementet og medbringer egen kok og øvrigt personale. Uanset hvilken løsning I vælger, har I stedet for jer selv og kan feste så
længe, I ønsker.
Ved festlige arrangementer åbner vi både Jagtstuen og Skovridersalen, og fra den tilhørende terrasse kan
gæsterne nyde velkomstdrinken med udsigt til naturen og den ydre voldgrav.
I tilknytning til Skovridersalen er der mulighed for at leje swimmingpoolen og badehuset, hvor der er
overnatningsmuligheder for en begrænset gruppe af gæster.

Vi har flere forskellige bryllupspakkeløsninger, i kan vælge
imellem. Det er en god ide at være ude i god
tid, da vi har mange bryllupper fordelt over
hele året. Scan QR-koden, og kom direkte til
vores hjemmeside, hvor du kan læse mere.
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Firmamøder og udlejning
De smukke rammer omkring godset giver ny inspiration til at tænke ud af boksen eller evaluere hverdagens rutiner. Vores møderum har plads til 120 deltagere og rummer de tekniske faciliteter, I har brug for.
Holmegaard Gods er derfor et ideelt sted for firmamøder, foredrag, udflugter eller events. I kan naturligvis
bestille forplejning til frokost og aften for hele organisationen.

Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde godser råder over 29 lejemål, fordelt på 23 huse og 6 lejligheder.
Lejemålene er beliggende ved Holmegaard, i Næstved og i omegnen af Karise og har et boligareal på
op til 547 kvadratmeter. Boligernes standard er god, og de fleste af lejemålene er placeret i naturskønne
omgivelser med rimelig afstand til skole og indkøb.
Ud over boliger udlejes også haller til erhvervsformål, maskiner til entreprenørbrug og folde til græsning
for køer, heste o.l.

Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser
Godskontoret
Holmegaardsvej 71
4684 Holmegaard
København
Tlf.: 55 54 81 31
E-mail: godskontor@holmegaardgods.dk
www.holmegaardgods.dk

Tryggevælde Gods

Hold dit selskab hos os

Juellinge Gods
Holmegaard Gods

Ring for mere
information på

5632 6216

www.villa-gallina.dk

Kan du se værdien
af en uafhængig
rådgivning?
Vi mener, uafhængighed er en forudsætning for uvildig
rådgivning. Derfor er I&T en 100 % uafhængig virksomhed,
som ikke har indgået kommissionsaftaler
– vi er heller ikke ejet af en bank. Få en uforpligtende
vurdering af din portefølje, kontakt os på 96 27 10 00.
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langsigtet investeringsstrategi.
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