
Vi har lavet en hyggelig mini-tur på Casino MarienlystCasino Marienlyst  
i kombination med en større kontantudbetaling.

Kontantudbetalingen bliver betalt cash  
fredag d. 2. oktoberfredag d. 2. oktober i kassen på Casino Marienlyst.  
En evt. værelsesledsager afregning (1.800 kr.) vil blive 
fratrukket de 15.000 kr.

Kontantudbetalingen kan ikke overføres elektronisk.
Der kan ikke botaniseres i Casino Marienlyst pakken – 
den er at forstå som én samlet pakke.

Fordeling og tur-indhold ser ud som følger:Fordeling og tur-indhold ser ud som følger:

Pakkeværdi  22.000 kr.

Mini-tur på Casino Marienlyst -  7.000 kr.

Kontantudbetaling –  15.000 kr.

Add on:Add on:
Specialpris på ophold, mad og drikke – Specialpris på 
Spa – Årskort til Casino Marinelyst – 50% i baren på 
Casino Marienlyst – 1 flaske bobler på værelset  ved  
ankomst – Én værelsesledsager - 1.800 kr. for spise, 
drikke, årskort og rabatter. 

Fredag d. 2. oktoberFredag d. 2. oktober
 Check-in på dobbeltværelse på Hotel Marienlyst  

   fra kl. 15.00

 Du kan frit have en ledsager med U/B – skal ledsager
   have spise, drikke, årskort og rabatter, kan det ske 
   for en pris på 1.800 kr.

 1 flaske velkomst-bobler findes på hvert værelse

Grundet den globale COVID-19 pandemi er planerne blevet 

Grundet den globale COVID-19 pandemi er planerne blevet 

ændret på pokerranglisteturen. Det lader sig desværre ikke gøre 

ændret på pokerranglisteturen. Det lader sig desværre ikke gøre 

at gennemføre Las Vegasturen.

at gennemføre Las Vegasturen.

Pokerranglistetur

 Deltagelse i 1050 kr. buy-in turnering –  
   pokerloungen i Casino Marienlyst

 Udbetaling af kontantbeløb – 15.000 kr.

 Udlevering af årskort til Casino Marienlyst

 Armbånd udleveres ved pokerbordet – giver dig –50%  
   i baren på Casino Marienlyst

 Køkkenchefens 3-retters menu – inkl. husets vin, øl
   og vand ad libitum under middagen

Lørdag d. 3. oktoberLørdag d. 3. oktober
 Morgenmad 

 Privat tid – mulighed for Spa – gåtur på stranden –
   besøge Helsingør

 Spa til specialpris – spørg i receptionen. 

 Specielle regler grundet COVID-19, derfor ikke 
   en del af pakken

 Frokost inkl. 1glas øl, vin eller vand

 Deltagelse i 2.500 kr. buy-in turnering – pokerlounge i 
   Casino Marienlyst

 Udvidet åbningstid og lækker struktur

 Køkkenchefens 3-retters menu – inkl. husets vin, øl
   og vand ad libitum under middagen

 Armbånd til baren i Casino Marienlyst stadig 
   gældende – 50% i baren på Casino Marienlyst

Søndag d. 4. oktoberSøndag d. 4. oktober
 Morgenmad
 Hjemtur – tak for denne gang


