I Bergslagens magiska natur möts du av skogar, sjöar, höjder och dalar som skapar
upplevelser utöver det vanliga. Mångfaldiga sjösystem med blånande höjder i
horisonten och harmoniska skogar berör våra sinnen.
Den trollbindande naturen skapar lust, nyfikenhet och avkoppling.

Bergslagens Friluftshelg 13-16 maj
Ta några dagar och koppla av. Checka ut från vardagen, ge dig in i upplevelser och upptäck
Bergslagsnaturens fantastiska värld. Genom att vandra och cykla kommer ni naturen nära och upptäcker
så mycket mera .Du väljer själv vad som passar dig bäst, cykla eller gå.
Vi har skräddarsydda boendepaket där man under två eller tre dagar bor bra och äter gott, vilket är en
viktig del av helhetsupplevelsen. Paketet passar alla åldrar.
Upplev Bergslagen med sin mineralrikedom som ger ny livskraft för kropp och själ- mer än du tror.
Vi ger förslag på vandrings- och cykelleder i vår närhet.

Två -alt. Tre dagars boendepaket för vandring eller cykling
Upplev fantastiska naturområden med trollbindande natur i norra Örebro län. Våra cykel- och
vandringspaket är specialdesignade för att ge deltagarna bästa möjliga upplevelser från den mångfald av
skådespel, som naturen bjuder på.
De kulturhistoriska inslagen från hyttor och gruvor ger berikande mervärden.
Basen är Åkerby Herrgård, några km norr om Nora, där ni bor, äter goda middagar
och har trevligt tillsammans.

TIDSPERIODER UNDER 2021
Du – Ni väljer själv datum som passar er!

PROGRAM 3 DAGAR
DAG 1
17.00- Ankomst incheckning
19.00- 20.00 Gemensam middag
20.00- Information inför dagarna
Övernattning

PROGRAM 2 DAGAR
DAG 1
17.00- Ankomst incheckning
19.00- 20.00 Gemensam midda

DAG 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAG 2

08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 12.00 Egen Aktivitet Vandra eller cykla
12.00 – 13.00 Lunch i naturen
13.00 – 17.00 Egen aktivitet Vandra eller cykla
17.00 - 17.30 Åter till Åkerby herrgård
17.30 – 18.30 Egen tid
19.00 - Middag på Åkerby herrgård
Övernattning

08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 12.00 Egen Aktivitet Vandra eller cykla
12.00 – 13.00 Lunch i naturen
13.00 – 17.00 Egen aktivitet Vandra eller cykla
17.00 - 17.30 Åter till Åkerby herrgård
17.30 – 18.30 Egen tid
19.00 - Middag på Åkerby herrgård
Övernattning

DAG 3
08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 12.00 Egen Aktivitet Vandra eller cykla
12.00 – 13.00 Lunch i naturen
13.00 – 17.00 Egen aktivitet Vandra eller cykla
17.00 - 17.30 Åter till Åkerby herrgård
17.30 – 18.30 Egen tid
19.00 - Middag på Åkerby herrgård
Övernattning

DAG 3
08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 13.00 Egen aktivitet vandra eller cykla
13.00 – 14.00 Lunch på Åkerby Herrgård innan
hemresa

DAG 4
08.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 13.00 Egen aktivitet vandra eller cykla
13.00 – 14.00 Lunch på Åkerby Herrgård innan
hemresa

KOSTNAD PER PERSON
Tre dagar
2750 kr i dubbelrum
Enkelrumstillägg 200kr / natt
Två dagar
1900 kr i dubbelrum
Enkelrumstillägg 200kr/natt
Barn från 5-11 år halva priset

I PRISET INGÅR
•
•
•

•
•

Boende i dubbelrum / enkelrum / familjerum 3/eller 2 nätter
Helpension från middag ankomstdagen till lunch avresedagen
3/eller 2 middagar, 3/2 luncher, 3/2 frukostar, 3/2 mellanmål
Frukost och middag äter man på Åkerby herrgård.
Lunch och kaffe får ni med ut på dagsetapperna
Lakan, handdukar ingår
Fri tillgång till Åkerby herrgårds olika egna aktiviteter
Som ex. bastu, utegym, bad, biljard

INFORMATION
Cykel- och vandringspaketen kräver i sig ingen förkunskap, men du bör kunna vandra obehindrat i
kuperad terräng.
Ska du cykla bör du ha de förutsättningar som krävs och ta med egen cykel. Vi förmedlar gärna kontakter
med cykeluthyrare
Husdjur är välkomna.

BRA ATT VETA
Lakan, handduk, alla måltider ingår i paketpriset
Se till att ha lämplig klädsel. Tåliga kläder och sköna skor att gå och cykla i med även vid mindre bra väder.
Du tar själv med termos, ryggsäck, sittunderlag.

TIDER
Tiderna som står i programmet kan naturligtvis ändras utifrån era egna önskemål och av andra skäl som
kan uppstå.

BOKNING
Kontakta oss för bokning Åkerby herrgård

tel 0587-91210
e-post: info@akerbyherrgard.se

