
SMUK BELIGGENHED
MED ENESTÅENDE UDSIGT 

OVER KALØ VIG
En oase i rolige omgivelser
●  Overnatning
●  Selskaber
●  Kurser/møder
●  Lejrsskoler
●  Familie arrangementer

Grenåvej 10B, 8410 Rønde, tlf. 4040 1811, danhostelronde.dk, roendevandrerhjem@pgu.dk

Projektet Rønde Vandrerhjem
Rønde Vandrerhjem drives som en 
social økonomisk virksomhed og 
ejes af PGU Rosenholm, som er et 
tilbud for unge med særlige behov
Den daglige drift af Vandrerhjemmet varetages hoved
sageligt af de forskellige etablerede værk steder i PGU, 
hvor de unge arbejder. 

Reception, booking, rengøring og daglig drift indgår 
som opgaver i Service og Turisme linjen, som naturlig
vis holder til på Vandrerhjemmet.

Håndværk og pedelfunktionerne varetages af PGU’s 
Træværksted. Her arbejdes der med vedligehold af 
bygninger både ude og inde, samt almindelige pedel
opgaver. Dele af interiøret er ligeledes fremstillet af 
Træværkstedet.

De grønne arealer passes af PGU’s Gartneri. Her arbej
des med vedligeholdelse af udendørs terrasser, haven, 
græs arealer, træer, buske og blomsterbede. Derudover 
leverer de økologiske krydderurter og grøntsager til 
køkkenet.

PGU’s Medielinje står for udformning af materialer til 
markedsføring, såsom skilte, brochurer, web, annoncer, 
film og billeder mm.

Derudover driver PGU Kantinen på Syddjurs Kom munes 
Administrationsbygning i Hornslet.  

Køkkenet på vandrerhjemmet drives af faste medarbej
dere samt PGUs unge. 

En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på 
alminde lige markedsvilkår, men bruger størstedelen af 
ind tjeningen og sit overskud på, at være med til at løfte 
sociale eller samfundsmæssige opgaver.

Vi håber, I vil nyde jeres ophold...

Telefon 4040 1811



Hold dit arrangement i  
hyggelige omgivelser

Rønde Vandrerhjem  er den perfekte ramme for  
alle typer af arrangementer - store som små. 

Kig ud over det smukke Kalø Vig og Mols Bjerge, 
mens du sammen med familie, venner eller for-
retningforbindelser nyder den lækre anretning fra 
vores kreative køkken. 

I vores to selskabslokaler har vi plads til ca. 50  
gæster. Der er mulighed for overnatning med mor-
genmad i forbindelse med et arragement. Vi har 
plads til 52 overnattende gæster.

Vi anbefaler at du aftaler et møde med os i god tid 
inden arrangementet, så vi i fællesskab kan plan-
lægge ud fra dine personlige ønsker. Vores admini-
stration og køkken vil hjælpe dig med alle relevante 
oplysninger, gode råd og forslag til begivenheden.

Frisk luft, skøn natur giver  
fornyet energi til krop og sjæl

Rønde Vandrerhjem ligger i smukke omgivelser. 
Ikke langt fra vandrehjemmet finder du Kalø Slots-
ruin, Nationalpark Mols Bjerge samt dejlige strande 
langs kysten.

Med bilen er der ikke langt til Aarhus, Randers, 
Grenå eller Ebeltoft. Byer, der tilbyder alt fra golf, 
museer samt café- og shoppingmuligheder. Der er 
500 meter til Rønde bymidte. Her findes 3 super-
markeder, mange specialbutikker, restauranter og 
caféer.

Rønde Vandrerhjem råder over 7 dobbeltværelser 
og 8 familieværelser med 4 eller 6 køjesenge.  
Alle værelser har udgang til fælles terrasse med 
udsigt over Kalø Slotsruin og bugten.

Priser
Enkelt -og dobbeltværelse:  580 kr.
4 personer:  780 kr.
6 personer:  950 kr.
Morgenbuffet: 75 kr./50 kr.

Alle værelser har eget bad og toilet. Sengelinned og 
håndklæder kan medbringes eller lejes for kr. 50 pr. 
sæt. Der er adgang til fælles køkken, tv-stue og gratis 
internetforbindelse overalt på vandrerhjemmet.

Ankomst kan ske efter kl. 16.00 - Afrejse skal ske før 
kl. 10.00.
Vi er et nøglefrit vandrerhjem, hvilket betyder at 
receptionen ikke altid er bemandet.

Booking af værelser
www.danhostelronde.dk
roendevandrerhjem@pgu.dk
Telefon 4040 1811

● Private arrangementer 
● Livets fester
● Firma-/foreningsarrangementer
● Lejrskoler
● Erhvervsovernatninger
● Møder, kurser, workshop m.m.
● Famileweekender 

- ligeledes leverer vi mad ud af huset til f.eks.:

● Frokostordninger
● Mødeforplejninger
● Fester

Kontakt os, så sammensætter vi gerne et tilbud, som er skræddersyet 
til dit arrangement!

Hold dit arrangement i smukke omgivelser

Ring og få et tilbud på 

netop dit arrangement


