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Eksklusiv Nytårskur på 
Manon Les Suites



SMUKKE OMGIVELSER 
OG JUNGLESTEMNING

Kom med, når Hotel Manon Les Suites 
smukke poolområde fyldes med spæn-
dende personligheder, lækker mad, 
tryllebindende underholdning og 
eksotisk junglestemning

Forfatter og foredragsholder Michelle 
Hviid er vært for dette eksklusive 
arrangement. Til januar skal Michelle 
bestige Mount Kinabalu på Borneo for 
at samle ind til Børneulykkesfonden og 
Legeheltene. Nytårskuren afholdes som 
et led i hendes indsamling, og alt over-
skuddet går direkte til Legeheltene. 

        Jeg glæder mig til en skide hygge-
lig og afslappet aften. Det bliver super 
uformelt og alle er velkomne,
udtaler Michelle Hviid. 
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N Glæd dig til en helt unik konstellation af både opera og dans: Operasangeren Andrea 

Pellegrini fylder det smukke poolområde med magisk sang, mens Bjarke Mogensen 
spiller akkordeonet til. 

Derudover kombinerer artisten Tore Munch og hans ensemble Totem performance 
gymnastik med moderne dans og udfører et flot show med LED stave 

Michelle Hviid er vært for en spændende live auktion med kunst, design og meget 
andet. Der vil desuden være tombola, hvortil man kan købe lodder og vinde flotte 
præmier. 
Efter middagen er der DJ og dans og god mulighed for at feste og grine. 

Hvis man ønsker at hoppe en tur i den lækre indendørs pool, er det muligt at leje 
spatasker til 75 kr. 



DRINKS OG LÆKRE 
RÅVARER TIL GANEN

Sæt tænderne i velsmagende fingerfoods og sluk 
tørsten i flotte jungledrinks. Vær opmærksom på 
at middagen indtages stående. 

SNACKS VED ANKOMST
Trøffelpopcorn & chips

FINGERFOODS
Røget laksetartine
Blinis m. veggie caviar
Håndskårne fritter m. Parmasanost & Limeskal
Kyllingespyd m. dip
Luksuspølser m. chutney

DRINKS
Velkomstdrink
1 glas cava/vin/øl 
1 long drink/punch



NYTÅRSKUR TIL FORDEL 
FOR INDLAGTE BØRN 

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse 
– også børn der er ramt af sygdom. Men en 
indlæggelse er ofte forbundet med både inaktivitet 
og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for 
indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling.

Derfor har Børneulykkesfonden startet Legeheltene, 
som arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for 
de ca. 60.000 børn, der hvert år indlægges på et 
hospital i Danmark.

Overskuddet fra aftenen går direkte til Legeheltene, 
og al underholdning mv. er pro bono.



VI HÅBER AT SE DIG 
TIL EN UNIK AFTEN PÅ 

HOTEL MANON 
Kuvertprisen er 800 kr. pr. person.

Du kan tilmelde dig her

www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=tacudhly1b

