JULFIRANDE PÅ ÅKERBY HERRGÅRD
23 – 26 december 2018
Information: Program, aktiviteter och tider
Med reservation för ev. mindre ändringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndag 23/12

Ankomst till Åkerby Herrgård, Incheckning
Under eftermiddagen / eller kvällen …när det passar er bäst

För er som kommer
Den 23/12

15.00

Eftermiddagskaffe med hembakt bröd för er som
anländer på eftermiddagen
Kaffet står uppdukat i restaurang Cupolen

18.00

Samling till middagen i Restaurang Cupolen
Anna-Lena Persson, ägare och VD, Åkerby Herrgård
hälsar välkommen, berättar om Åkerbys spännande historia
och informerar om årets julfirande efter måltiden
Middag - Julinspirerad middagbuffé,
samt kaffe med kaka.

20.00

Kvällstrevligheter
Under kvällen serveras julgodis, frukt och kaffe i
Herrgården.
Övernattning

Julafton

Tisdag 24/12

För er som
Kommer på
Julafton
Ankomst fr.11.00

08.00
- 09.30
09.30

Frukostbuffé, serveras i Restaurang Cupolen
för boende gäster med ankomst den 23 december
Julafton på Åkerby Herrgård,
Det finns förslag på aktiviteter som du själv kan välja mellan
och göra - om du inte har egna förslag
Exempelvis: avkopplande naturpromenad, njuta i herrgården
med sällskapsspel, eller eget förslag

13.00

Åkerbys fantastiska Julbord i Restaurang Cupolen

15.00

Tid för Kalle Anka på TV, samvaro och avkoppling

16.00
17.00

Kaffe med hembakat i restaurangen
Tomten kommer! Vår egen jultomte kommer med
julklappar

Julaftonskväll

19.00

Risgrynsgröt med tillbehör och smörgås
Jultrevligheter Mer information på plats

Eget val

23.30

Julmidnattsmässa i Järnboås/ Nora kyrka
för den som vill. Eget val och egen transport
Ett underbart arrangemang,

Juldagen
Eget val

Onsdag
06.30
08.00
- 09.30

25/12
Avresa till Julotta i Nora Kyrka kl 07.00 för den som vill
Eget val och egen transport
Frukostbuffé, serveras i Restaurang Cupolen
Förmiddagen
Egen tid för aktiviteter, nya kontakter, avkoppling,
samvaro med familjen eller vänner eller bara njuta av ledighet i
våra härliga ute- och innemiljöer.

13.00

Juldagslunch med varmrätt, salladsbuffé, bröd,
mineralvatten/lättöl, kaffe

14.00

Eftermiddagen
På Åkerby Herrgård egen tid för aktiviteter som man själv
väljer

15.00
16.00

Kaffe med hembakat
Egna aktiviteter

18.30

Juldagsmiddag. Herrgårdsbuffé med dessert
Serveras i Restaurang Cupolen. Därefter en riktigt
härlig mysig och njutfull kväll. Kaffe med kaka .
Övernattning

Annandag Jul

Torsdag 26/12

08.00
- 09.30

Frukostbuffé, serveras i Restaurang Cupolen
Avresa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Kostnad för hela helgen 23 – 26 december inkl. allt :
4175 kr per person i dubbelrum
4775 kr per person i enkelrum
Kostnad för 23-25 december inkl. allt
3100 kr per person i dubbelrum
3500 kr per person i enkelrum
Kostnad för 24-25 december inkl.allt
2125 kr per person i dubbelrum
2325 kr per person i enkelrum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrig information
Som gäst har du fri tillgång till bastu- och relaxavdelning, gym, grillkåta
och vinterfiske. De natursköna omgivningarna bjuder in till
naturpromenader. I Herrgården finns ett intressant bibliotek, biljard och
olika spel. Utflykter och särskilda aktiviteter kan ordnas utöver de som ingår i
programmet.
Alkoholhaltiga drycker ingår inte
Frågor:

För frågor och information innan och under julhelgen.
Kontakta gärna Anna-Lena Persson, VD 070- 6960601
Du kan alltid ringa 0587-91210

Hjärtligt välkomna till en avkopplande julhelg
önskar
Personalen på Åkerby Herrgård

