Sostrup Slot & Kloster

Hjertelig velkommen til Sostrup Slot & Kloster
En oase med en nærmest magisk ro og stilhed. Her indbydes til fordybelse,
refleksion og nærvær.
Hyggelige stier snor sig gennem Slotsparken og Djurslands omliggende
majestætslige bøgeskove, kun 3 kilometer fra Djurslands dejlige badestrand, Gjerrild Nordstrand.

MARIA HJERTE KLOSTER og KIRKE
Et Cistercienser Kloster fra 1992 til 2013. Den imponerende Pyramidesal,
bygget over Klostergården har plads til 220 middagsgæster eller 300
tilhørere.
Unikke møde og konference lokaler, kirke med plads til 120 personer, 25
klosterceller med plads til 2 & eget bad, en suite i det tidligere Abbedi
samt 2 novice celler med enkeltsenge.
Alle værelser er indrettet enkelt og lækkert med Hästens senge.
Klosterstuen har udgang til den store terrasse i den private klosterhave.

KAMPESTENSLÆNGEN
Fra 1300 tallet rummer 3 spændende mødelokaler med plads til 20 - 110
personer, og lokalet “Seefeldt” med unikke møbler fra Horsens gamle
byrådssal.

LADEN
Er et råt, enestående gigantisk rum med unik bjælkekonstruktion i genbrug fra 1550 og stråtag. Her er masser af sjæl og plads til spændende
events, messer og koncerter.

AVLSGÅRD
Indrettet af Cistercienser nonnerne i 70’erne rummer 16 to og tre
værelses lejligheder. Rytterstuen er meget velegnet til kunst kurser.

PLADS TIL DET VIGTIGE MØDE OG FORDYBELSE
Du vil opleve et hjerteligt værtskab og engagement. Med fantasi og
kærlighed kreerer Sostrups køkkenchef lækre retter med råvarer fra
havet, skovene og markerne på Djursland.

DAGEN DU ALDRIG GLEMMER
Vi kan være i roen og elsker at afholde livets fester og unikke koncerter.

ET VÆLD AF AKTIVITETER & TEAMBUILDING
I tæt samarbejde med dig designer Sostrup møder og konferencer,
retræter, eventyrlige bryllupper og events, livets fester og individuelle
ophold.
Vi elsker at bidrage med inspiration, ideer og stræber efter at hvert
arrangement er unikt og skræddersyet. Vores autentiske, historiske rammer er den ideelle base for, at arrangementet bliver noget særligt.

HISTORIENS VINGESUS
Bygget af Sophie Bille i 1606, i over 200 år hed det Grevskabet Scheel
og senere Stamhuset Benzon.
Slottet med de to tårne er omgivet af voldgrav og park. Her finder du
smukke saloner, håndmalede tapeter, bibliotek og jagtstuerne hvor vi
dækker op til dejlige måltider. Sågar fangekælder og vinkælder.

HALL of FAME Haruki Murakami, Patti Smith, Annisette, Jean Houston, Ervin Laszlo, Holger
Bech Nielsen, Henrik Bohr, Steen Hildebrandt, Lars H.U.G, Jens-Christian Wandt, Rane Willerslev,
Jens Galschiøt, Geeti Amiri, Kurt Westergaard, Gert Henning-Jensen, Anna Maria Wierød, Maria
Hanke, Flemming Rose, Thure Lindhardt, Sr. Christiane, Helene Hägglund, Charlotte Rørth, Butch
Lacy, Liselotte Hornemann Kragh m. fl.

FARVERIGE HISTORIER
Om driftige og excentriske adelsfolk, seje kvinder og Cistercienser
nonner. Sostrup Slot var ramme for overdådige fester og nonnerne
fyldte Klosteret med skrøbelig stilhed og kontemplation.
Vi holder begge værdisæt i højsædet på Sostrup.

KUNST KULTUR OG KREATIVITET
Året rundt afholdes en række events, kulturelle
arrangementer, koncerter og kunstudstillinger.
Vi tilbyder også et touch af Sostrup som kan give dit arrangement frisk
energi og værdi.
En bred vifte af muligheder er f.eks: kor og gospel i Maria Hjerte Kirke,
historisk rundvisning, tai chi, yoga, teambuilding i slotsparken, silent
co-creation møder, stress navigation, vandringer, adventure løb, mindfulness, vin- og mjødsmagning i Slottes hvælvede kældre etc.

Sostrup Slot & Kloster

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SOSTRUP SLOT & KLOSTER
Sostrup Slot & Kloster er siden 2014 ejet af dansk-amerikaneren Kirsten
B Swift, som med passion og kærlighed, nænsomt har restaureret Slot
og Kloster.
“Min mission er at udvikle Sostrup til dets ultimative potentiale.
At skabe et center for refleksion og kunst, healing og skabelse”.
Kirsten B Swift - slotsejer.
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