
 

Fira midsommar 

På 

Åkerby Herrgård 

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

Vi erbjuder olika midsommarpaket att välja på  

Midsommarpaket 1 

Ankomst torsdag e.m./kväll den 24 juni - Avresa söndag f.m. den 26 juni 

Tre övernattningar – inkl. alla måltider  

Torsdag 23 juni 

• Ankomst  

• Sommarbuffé mindre  kl 18.30  

• Övernattning  

 

Fredag  24 juni – midsommarafton 

• Frukostbuffé  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe och kaka 

• Traditionellt Midsommarfirande finns på valfri plats i närheten, Vi ger tips! 

• Eftermiddagskaffe med hembakat bröd  

• Midsommarfest på på Åkerby herrgård start kl.19.00 

o Välkomstdrink Trerätters – herrgårds meny  - Kaffe och midsommartårta  

o Musik /underhållning  

• Övernattning  

 

Lördag 25 juni – midsommardagen 

• Frukostbuffé  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe med kaka  

• Eftermiddagskaffe med hembakat bröd  

• Middag 18.300 

• Övernattning  

 

Söndag 26 juni 

• Frukostbuffé  

• Avresa  

 

Kostnad :  För hela paketet med tre övernattningar och alla måltider  inkl. midsommarfest: 

Per person:  3350 kr i  dubbelrum 

  3600 kr i  herrgårdsrum i flygeln 

3995 kr i enkelrum 

 

 



 

 

 

           Midsommarpaket   2 

 

 

Ankomst 23 juni - Avresa lördag  efter lunch den 25 juni ( midsommardagen) 

Två övernattningar – alla måltider  inkl midsommarfest 

  
Torsdag 23 juni 

• Ankomst  

• Sommarbuffé mindre kl 18.30 ,kaffe / kaka  

• Övernattning  

 

Fredag  24 juni – midsommarafton 

• Frukostbuffé  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe och kaka 

• Traditionellt Midsommarfirande finns på valfri plats i närheten, Vi ger tips 

• Eftermiddagskaffe med hembakat bröd  

• Midsommarfest på på Åkerby herrgård start 19.00 

o Välkomstdrink- Trerätters – herrgårds meny  - Kaffe och midsommartårta  

o Musik / underhållning  

• Övernattning  

 

Lördag 25 juni – midsommardagen 

• Frukostbuffé  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe med kaka  

• Avresa  

 

Kostnad :  För hela paketet med två övernattningar och alla måltider inkl. midsommarfest 

Per person:       2500  kr i  dubbelrum 

   3150  kr i enkelrum 

                                               2725  kr i herrgårdsrum i flygeln 

 

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

 

Midsommarpaket   3 

 

Ankomst 24 juni (midsommarafton) –  Avresa lördag den 25 juni  

(midsommardagen) efter lunch. En övernattning – alla måltider 

 

Fredag  24 juni – midsommarafton 

 

• Ankomst  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe och kaka 

• Traditionellt Midsommarfirande finns på valfri plats i närheten, Vi ger tips 

• Eftermiddagskaffe med hembakat bröd  

• Midsommarfest på på Åkerby herrgård kl.19.00 

o Välkomstdrink- Trerätters – herrgårds meny  - Kaffe och midsommartårta  

o Musik / underhållning  

• Övernattning  



 

Lördag 25 juni – midsommardagen 

 

•  Frukostbuffé  

• Lunch 13.00 med varmrätt, salladsbuffé, kaffe med kaka  

• Avresa  

  

Kostnad :  För hela paketet med  en övernattning och  måltider  inkl. midsommarfest 

Per person:  1700  kr i  dubbelrum 

  2190  kr i  enkelrum 

  1950 kr  i herrgårdsrum i flygeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MIDSOMMAR på  

 

Vi har öppet hela helgen torsdag 23 juni – söndag 26 juni 

Välkomna att njuta lunch, middag eller dricka kaffe hos oss 

 

Vi serverar midsommarlunch varje dag klockan 13-14  
För grupper och sällskap kan vi servera annan tid efter överenskommelse 

 

På midsommarafton den 24 juni kl 19.00  

• Midsommarfest på på Åkerby herrgård  

o Välkomstdrink 

o Midsommarbuffé med flera olika rätter kl 19.00  

o Kaffe och midsommartårta  

                        Musik / underhållning 

 

                     Vi har barnpriser och barnmeny 

 

Förbokning gäller.  Ring oss på 0587-91210 eller skicka e-post : info@akerbyherrgard.se 

 


