
      

 

Information och program 

Nyårsfirande 2022 på Åkerby Herrgård 

                                            Vid behov Corona-anpassat utifrån gällande ev. restriktioner  

   Nyårsafton 31 december 

   Från 12.30  Ankomst och incheckning för gäster som önskar  
   31 december komma innan lunch och äta lunch på Åkerby 

Herrgård. ( Lunch bokas till  särskilt) 

   
 

13.00 Lunch serveras i restaurangen till våra nyårsfirande 
gäster . För gäster som ankommer vid lunchtid eller har 
anlänt dagen innan.  Meddela oss 

  
Från 15.00 Ankomst och Incheckning för gäster som ej äter lunch                                
  Välkomstkaffe serveras i Restaurang Cupolen   

15.00 – 16.00 
Därefter egen tid att njuta i våra härliga miljöer -ute  

och inne 
BAREN är öppen i Herrgården 15.00 – 18.00 för goda  
Nyårsdrycker 

 
19.00  Nyårsfesten startar.  

Välkomstdrink serveras i entrén till Restaurang 

Cupolen  

19.20   Nyårsmiddag _meny se nedan  

med olika inslag av underhållning och  

Aktivitet - Special för Nyårsfestens viner - Vinpaket 

 

 

Nyårs Meny   för 2021 / 2022    

 

 

• MENYN för årets Nyårsfirande kommer lite senare under hösten 



 
 

*  4-rätters Meny  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vinpaket:     Till de 4 rätterna har vår samarbetspart Winkontoret valt utsökta viner.   
Kvällens vinpaket består av 4 viner (glas) som med fördel kan väljas och bokas innan   

Vinpaketet ingår inte i grundpaketet för Nyårsfirande utan tillkommer         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

21.00   Underhållning- Musikunderhållning  och Quizz              

                              aktivitet   

  Baren i Cupolen är öppen för goda drycker  

24.00  Gott Nytt År med Nyårsskål   

00.10   Vickning 

 

1 januari 2018 

09.00-10.00  Serveras Frukost och utcheckning för de som avreser 

 

13.00-14.00 Lunch för de som är kvar och önskar äta lunch 

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

 

Kostnad:       Grundpaket: 2095 kr per person i dubbelrum för allt enligt   

ovan från eftermiddagskaffet på Nyårsafton till och med frukost 

Nyårsdagen 

 

Enkelrum, för en person kostar Nyårspaketet 2395 kr 

 

     - Välkomstdrink och Nyårsskål ingår. 

        Luncher, drycker och ytterligare boendenätter ingår inte 

 

 

Avbokningsregler 

Bokningen är bindande och kan inte avbokas. Vid återbud / avbokning senast 17 december 

2022 gäller full betalning. Bokade platser kan överlåtas till annan person av er - efter 

överenskommelse med Åkerby Herrgård 

             

 

 

 



    

 INFORMATION 

 
Ytterligare information 

Logi:              Ni som vill och kan och önskar  - är välkomna att bo en eller 

flera nätter till  - i samband med Nyårsfirandet på Åkerby 

Herrgård.   

Kostnad: Ett dubbelrum kostar 1150 kr /natt per för två 

med frukost för två 

 

Luncher     Vi serverar en härligt god lunch på Nyårsafton, vilket är        

                          uppskattat och praktiskt    

        -  Lunch på Nyårsafton –- kostar 150 kr / person  

    -  Lunch på Nyårsdagen   kostar 150 kr / person 
          Bokas  särskilt   

 

Vinpaket: Till den underbara Nyårsmenyn har vår chefskock special- 

komponerat ett ”vinpaket”. Ett glas vin till                                                                                                                                                                                                               

varje rätt. Praktiskt och bra för alla 

Kostnad för 4 utvalda utsökta drycker till måltiden 380 kr 

/ paket. Vinpaketet kan förbokas  Bokas särskilt  
 

Naturligtvis serverar vi alkoholfria drycker, öl, cider och andra drycker 

 

Bar och            Vi har fullständiga rättigheter och bar, med ett bra 

Drycker              utbud av olika drycker.   

   

Egna 

Aktiviteter:         Ni har fri tillgång till våra miljöer, lokaler och rum i 

Herrgården och på hela anläggningen. 

           Vandringsleder, utegym, Biljard, Bastu och relax finns att          

            Nyttja Åkerby Herrgårds underbara läge, mitt i 

Bergslagsnatur inbjuder till promenader  

  

 

Jättevarmt välkomna till ett härligt Nyårsfirande  ! 

 

                            Bästa hälsningar  

            Anna-Lena Persson med personal                                                                                                                                                                                                                                      


