Trustpilot 26 juli 2020:
Ivan Reslow just left a new 5-star review of Hesthave:
Vi er lige kommet hjem fra en uges ferie med familien i et pragfuldt hus med plads til alle.
En utrolig hyggelig indretning i herregårds stil. Mange muligheder for aktiviteter. Pool, spa,
sauna, badminton, bordtennis, bordfodbold og andre udendørsaktiviteter. Man mærker
ikke børnene. Rengøringen af huset var langt over den standard, man ofte oplever i
udlejningshuse. Det var en fornøjelse at opleve. Opholdsarealerne er i en særklasse for
sig. Der er stuer til enhver aktivitet. Et køkken med 8-10 kogeplader, 2 store ovne, 3
køleskabe, 2 opvaskemaskiner og meget andet. Har man problemer eller spørgsmål,
ringer man til ejeren som bor ved siden af. Ejeren er utrolig hjælpsom og indstillet på at
løse selv det mindste problem. Ejeren sætter en ære i at alle får et godt ophold. Flere
gæster talte om at leje huset en anden gang. Blot synd at huset ikke lejes ud gennem Sol
og Strand, som vi har haft gode oplevelser med. Fremtidige lejere kan kun glæde sig til et
dejligt ophold. God fornøjelse Britta og Ivan Reslow

Tine E skrev en anmeldelse d. 9. jul på Tripadvisor.dk:
Charmerende og unik perle
Stedet har virkelig meget charme og man kan mærke, at der er tænkt over alle detaljer i
hovedhuset, som vi var fem par, der lejede. Det er bestemt ikke en standard-ferie, man får
når man bor her. Faciliteterne er i orden og samtidig er der så meget sjæl ved stedet.
Derudover er haven helt fantastisk og idyllisk. Vejret var lidt blandet, mens vi var der, men
det gav os mulighed for at sidde og nyde haven inde fra den fine pavillionen ved søen, så
der er mange muligheder uanset hvad. Derudover følte vi os meget velkomne og servicen
var rigtig god. Vi kan klart anbefale en ferie her!

02-09-2019
Et rigtig dejligt sted. Men det blev nødvendigt med "nogen debat" om udlevering af nøglen.
Jf. lejebeviset var nøglerne klar kl. 14. Men ifølge ejeren er nøgleudlevering først kl. 16, da
man ikke kan have afsluttet rengøringen fra tidligere gæster før. En ærgerlig start på et
ferieophold. Ifølge værten skyldes fejlen Sol og Strands nye personale på kontoret i
Klitmøller. Der skal naturligvis være styr på formalia omkring sådanne ting. Men stedet er
meget velegnet til større selskaber. En flink og meget serviceminded ejer. Vi kommer
gerne igen.

25-06-2019
Die Vermittlung des Hause läuft über Sonne und Strand - top Service - nichts zu meckern.
Zusätzlich wollten wir den Festsaal mieten, einen Koch bestellen und hatten auch in
Erwägung gezogen, zusätzliche Zimmer zu mieten. Dies läuft direkt über die Eigentümerin
des Hauses. Die Kommunikation ist jedoch schwierig, da die Dame nicht sehr gut deutsch
spricht. Sonne und Strand war so freundlich für uns zu vermitteln. - Beim Preis der
Zusatzzimmer kam der erste Schreck. 3 Zusatzzimmer kosten mehr als das

ganze Haus. Hier sollte man mit Vorsicht ran gehen! Das war uns dann zu teuer. - Für den
Festsaal hatten wir einen guten Preis ausgemacht, dieser sollte bei Ankunft bezahlt
werden. Eine Woche vorher wurden wir kontaktiert, ob wir den Festsaal nun wirklich
mieten wollen. Als wir zustimmten, sollte dieser auf einmal das doppelte vom vorher
ausgemachten Preis kosten. Außerdem wurde uns mitgeteilt, dass man für den
Festsaal personal mieten muss (Man darf alleine nicht rein), welches über die ganze Zeit
der Feier anwesend sein muss. Somit hätten sich die Kosten wohl verdreifacht. Also
mussten wir kurzfristig umdisponieren und haben den Festsaal dann doch nicht gemietet.
Also auch hier: Vorsicht! - Der Koch der uns Empfohlen wurde konnte sehr gut deutsch
sprechen. Die Kommunikation, der Preis und auch die Qualität des Essens war erste
Sahne! - Das Haus war sehr schön und groß. Ein paar Sachen gibt's jedoch zu
bemängeln. - Der Pool ist sehr, sehr stark gechlort. Wer empfindlich ist, sollte auf's Baden
verzichten. - Eine Person unserer Gruppe musste die Reise aufgrund seiner
Hausstauballergie vorzeitig abbrechen. Das Haus hat ordentlich gewirkt, aber in so einem
großen Haus gibt's nunmal überall Staub. - In der Saune darf der Aufguss nicht auf die
Saunasteine, sondern nur auf den Fußboden gemacht werden. Eigentlich nicht
üblich... - Die Zähler für Strom etc. können nicht selbst abgelesen werden (Die
Eigentümerin muss aufschließen), somit kann man nicht selbstständig mal den
Zwischenverbrauch ermitteln. - Das Grill war extrem dreckig. Da muss man erstmal ne
Weile putzen..
11-02-2019
Vi brugte (som virksomhed) Hestehave i forbindelse med et strategi-seminar og hertil var
stedet fremragende. Der er masser af plads, soverum til alle og det ligger helt uforstyrret.
Stedet er pænt og velholdt, med et veludstyret køkken og fine faciliteter i øvrigt. Vi lavede
selv mad, men valgte også at besøge Spøttrup Kro, hvor vi oplevede god mad og super
service. Kan bestemt anbefales. Vi kommer gerne tilbage.
05-11-2018
Der er styr på inventar og udstyr, der mangler ikke noget og husets ejer er meget service
minded og behjælpelig. Dejlige, store rum. Gode møbler og senge og i det hele taget
meget rummeligt - mange m2.
30-10-2018
Tre generationer (30 personer) til hyggeligt samvær i skønne lokaler. Vi nød det alle til
fulde, børnebørnene var ellevilde med swimmingpool og rummelighed til at være sig selv.
De badede, spillede pool og bordtennis, ja vi mærkede dem så at sige ikke. Der var 8 i
alderen 3 til 13 år. Vi voksne nød rummeligheden i vort foretrukne lokale køkkenet, hvor vi
hyggede os fra morgen- til aftensmaden. Vi var sammen i hyggeligt nærvær og deltog alle
i festlighederne med madlavning, oprydning etc. Der var plads til os alle. Når
bedsteforældrene blev trætte kunne de trække sig tilbage til eget værelse med eget
badeværelse. Så var tiden inde til, at de yngre kunne feste videre uden at genere de
sovende børn og bedsteforældrene. Naturligvis afhængig af de yngres lydstyrke! Der var

værelse med bad til alle, nogle værelser med køjesenge og andre børnesenge, så
familierne med børn fik eget stort værelse. Alt perfekt! Vi har egentlig ikke registreret
nogen mangler, skal man være smålig, må der gerne være salt/peber til æg om morgenen,
og måske brødbakker til rundstykker etc. Men vi klarede os alligevel. Var vejret rimeligt,
var der mulighed for at hygge os udendørs, hvilket vi også benyttede os af. Alt i alt nogle
skønne lokaliteter, som vi kun kan anbefale videre til gæster, der har brug for en god ferie,
hvis man er mange.
20-10-2018
Vi har lige haft en rigtig dejlig ferie i uge 42 med hele familien. Huset var helt i top med
hyggelige stuer og værelser. Et ekstra plus var, at der var badeværelser til alle værelser.
Tillige var hele huset pletfrit. Dejlige omgivelser med en smuk have/park var der også.
Området bød også på mange gode oplevelser, bl.a. Jesperhus Blomsterpark, øen Fur
med bryghus og fossiljagt, Spøttrup Borg og hyggelige Skive ikke langt derfra. Absolut
værd at gæste.
25-07-2018
Flott hus i veldig trivelige omgivelser som ikke er veldig turistpreget og gir hyggelige priser
i butikker ol.
Stort pluss med store flotte soverom og tilhørende bad wc til rommene. Orden og renhold i
huset var av veldig bra kvalitet.
20-06-2018
Vi har haft en dejlig storfamilie ferie i et meget spændende og utroligt rummeligt feriehus/
herregård. Der er gode rammer både udendørs og indendørs, og god mulighed for at være
sammen, men også at kunne trække sig tilbage i små grupper. Der er regler for opholdet,
men det er kun rimeligt, med den energi der er lagt i renoveringen af stedet, og værten er
meget imødekommen. Fik anbefalet levering af mad, som var helt perfekt, og den
anbefalede køkkenhjælp levede helt op til forventningerne. Eneste anke er køkken knivene
i et ellers velfungerende køkken ( kommentar fra en mand med et prik for det). Kan varmt
anbefales.
29-05-2018
Rigtig godt sted, super rent og velholdt, husk og besøge den flotte park, bemærk man må
godt have lille hund med til merpris!

27-05-2018
Kjempekjekt hus for en stor gruppe. Mange aktivitetsmuligheter i hus og omegn. Flott for
golfgrupper. Dette er det reneste huset jeg har kommet til noen gang når je ghar leid, den
eneste gangen jeg har opplevd å ikke måttet finne vaskekluten når jeg har leid hytte i
Danmark.

14-05-2018
Das Haus war sehr sauber und gut ausgestattet. Die Einrichtung war zum größten Teil
neuwertig. Schön war, dass ein Grill zur Verfügung stand.

10-04-2018
Der er meget pænt rent på det ophold vi hade på stedet der manglet ikke noget okay til
prisen.

15-03-2018
Vi fejrede min mors 75 års fødselsdag i uge 10 2018. Vi var 22 personer over 11 år, 5
personer i alderen 4- 11 år og 4 personer i alderen 0-3 år. Der er dejligt med plads til os
alle. Stedet er møbleret med flotte gamle møbler, der er plads nok til, at vi alle kan spise
sammen. Alt er meget velholdt og rent.

26-02-2018
Fantastisk hus med sjæl og utrolig hyggeligt , et af de bedste huse vi har været i, og vi har
prøvet mange.
Kan varmt anbefales.

10-02-2018
Jeg/vi har netop holdt kombineret familieweekend og fødselsdagsfest på Hesthave. Stedet
er fortrinligt til begge dele. Vi var 25 personer, i alderen 4 til 85 år, da vi var flest. Stedet
bidrager til at gøre en god weekend/fest til en oplevelse ud over det sædvanlige.
Møbleringen er helt speciel, ikke mindst for et sommerhus. Men det passer perfekt til
stedet, og giver nogle unikke muligheder for hygge og samvær. Vi har set andre mene, at
rengøringen er dyr. Vi har ikke målt stedet nøjagtigt op, men prisen ligger sådan ca. på 10
kr. pr, kvm. Det kommer man da nemt af med i de fleste sommerhuse. Til gengæld er
rengøringsstandarden på Hesthave i særklasse. Der er ganske enkelt husmor-rent overalt.
Ejeren, Grethe Breum, er derudover hjælpsomheden selv. Vi kan kun give vores varmeste
anbefalinger til at leje sig ind på Hesthave. Vi kommer meget gerne igen selv.

04-01-2018

Das Haus ist sehr groß und sehr schön für große Gesellschaften also bestens geeignet
ebenso die Ausstattung ist hervorragend. Die Umgebung ist halt ein bisschen dürftig da
man nicht vom Haus aus Spaziergänge unternehmen kann man ist also immer darauf
angewiesen mit dem Auto auswärts zu fahren.
Die Betten sind teilweise etwas wackelig und knarzig. Während unseres Aufenthalts hat
die Sauna nicht richtig aufgeheizt deshalb sollte man für einen geplanten Aufenthalt
nachfragen ob eine Reparatur erfolgt ist Punkt.

01-01-2018
Hesthave er et dejligt stort hus og passede perfekt til vores personalearrangement. Huset
er rengjort, så der ikke kan sættes en finger noget, når man kommer. Dejligt. Eneste OBS
er den afsluttende rengøring på 5.500 kr. i kontanter og at aflæsning af forbrug ikke var
muligt ved ankomst og afrejse. Ellers var vi yderst tilfredse med lejemålet. Udlejeren er
meget nidkær mht. sin udlejning.
14-10-2017
Ein wundervoll gepflegter Gebäudekomplex mit mehr als ausreichend Platz drinnen und
draußen für uns 29 Personen (Erwachsene und Kinder). Die Anlage ist so groß und bietet
so viele Möglichkeiten, dass man auch problemlos eine längere Schlechtwetterperiode
überbrücken kann. Gepflegter Poolbereich, Sauna, Tischtennis, Billard, Tischkicker u.v.m.
Grillmöglichkeit auch bei schlechtem Wetter (überdacht mit ausreichend großem
Aufenthaltsraum). Küche ist bestens ausgestattet. Überraschend z.B.: unzählige Perry
Rhodan-Bände in deutsch. Die Eigentümerin wohnt auf dem Gelände und stand uns
während unseres Aufenthaltes jederzeit, wenn wir es wünschten, mit Rat und Tat zu Seite.
Es gibt nichts - aber auch wirklich nichts - Negatives zu berichten. Die Abrechnung von Sol
og Strand erreichte uns eine Woche nach der Abreise und enthielt keine unangenehmen
Überraschungen. Wir würden diese Unterkunft jederzeit wieder gerne buchen und können
sie vorbehaltlos empfehlen.

04-07-2017
23 barn og 20 voksne hadde et uforglemmelig opphold hos Grethe på Hesthave i
Kritihimmelfartshelgen. Hesthave og området rundt er flott. Grethe er imøtekommende,
hyggelig og tydelig. Jeg reiser gjerne tilbake!

