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Adresse: Reventlowsvej 104-106, 5600 Faaborg.
Huset: Ca. 250 m2 hovedhus samt redskabsskur og bålhytte.
Entre: I den lyse, rummelige entre er der mulighed for at hænge overtøj samt sætte
sko på hylder/siddebænk. Entreen har naturklinkegulv i en skiffergrå nuance. Fra
entreen går trappen op til 1 sal.
Køkken/opholdsrum: Køkkenet er et unikt samlingssted og findes til venstre for
entreen. Alle arbejdsflader og køkkenborde er i rustfri stål. Gulvet i arbejdsområdet
er naturklinker, mens det øvrige gulv er linoleum. Der er induktionskomfur med 8
kogefelter. 2 indbygningsovne. 1 mindre fryser. 2 store walk-in-køleskabe og en
industri opvaskermaskine med flyende selv-dosering.
Der er service til 40 personer.
8 x 4 personers-borde samt 40 stole er placeret i køkken/opholdsafdelingen. Borde
samt stole kan placeres, som I måtte ønske det. Fra køkkenet er der 2 døre direkte
ud i naturen.
Værelser: Til højre fra entreen findes der 3 mindre soverum. I alt er der 4
sovepladser fordelt på de 3 værelser. Hvert soverum har dobbelt klædeskab. Fra 2
af værelserne er der døre direkte ud i den skønne natur. Et værelse er pt omdannet
til et hygge-, læse-, stillerum, men kan dog nemt anvendes til almindeligt soverum.
Sovesale: På 1 sal forefindes 2 sovesale/rum. (øst/vest). Hvert rum har 7
køjesenge, hvilket vil sige 14 sovepladser pr sal/rum, i alt 28 sovepladser. Ligeledes
er der garderobeskabe med hyldeplads til, at hver gæst kan opbevare bagage
svarende til en mindre sportstaske. Øvrig bagage kan placeres under sengene eller
hvor det måtte være naturligt for jeres ophold. Sengebelysningen er klemme-lamper.
Badeværelser: Der er 2 fælles baderum med hver 3 brusere. 2 mindre
gæstetoiletter samt et handicaptoilet forefindes i gangområdet. På handicaptoilettet
findes bad/bruser, højdejusterbar vask, vægophængt badesæde. På gangen mellem
de 2 sovesale forefindes 2 mindre gæstetoiletter. I alt 5 toiletter.
Elektronisk udstyr: Knagelbjerghus er en unplugged zone med fokus på oplevelser
i naturen. Der findes derfor hverken tv, musikanlæg, powerpoint-projektorer eller
lignende i huset.

