PÅSKHELGEN 1 -5 april 2021
Välkommen till oss under påskhelgen . Vi har öppet alla dagar -hela helgen för måltider, boende och påskhelgspaket med helpension.
Vi erbjuder våra gäster en njutbar påskhelg med smakfulla måltider, personlig
service och avkopplande miljöer samt det där lilla extra.

Påskhelgen - Helgpaket med mat och boende
Skärtorsdag 1 april – Annandag påsk 5 april
Fira påsken hos oss och njut av god hemlagad mat - påskbuffér, påskägg och övrigt som hör
påsken till. Åkerby Herrgårds naturnära- och kulturhistoriska miljöer ger skön avkoppling och
upplevelser i tidig vår. Ta med vänner och familj för en trivsam påskhelg!
Läs mer om ”Påskpaketen ” här nedan

Påskbufféer
Under påskhelgen serverar vi påskbufféer med traditionella och nya
rätter. Vårt kök lagar all mat från grunden och och bakar allt bröd och bakverk
Dag
Skärtorsdag
1 april
Långfredag
2 april
Påskafton
3 april
Påskdagen
4 april
Annandag Påsk 5 april

klockan 18.00
klockan 13.00
klockan 13.00 och 18.00
klockan 13.00
klockan 13.00

Vid bokning av större sällskap och grupper kan vi servera måltider på andra tider än de
angivna. Ring oss

Vi serverar lunch och andra måltider hela helgen efter förhandsbokning.

Påskfirande 2021 - ”Påskpaket” – hålltider och upplägg:

Påskpaket 1

Påskpaket 2

Påskpaket 3

Påskpaket 4

Pris per person
inklusive måltider

Datum

Tider
torsdag em/kväll
–
måndag t.o.m frukost

4700 kr dubbelrum

1 april- 5 april

fredag em/kväll
–
måndag t.o.m frukost

3600 kr dubbelrum

fredag em/kväll
–
söndag t.o.m frukost

2450 kr dubbelrum

Lördag em/kväll
–
söndag t.o.m frukost

1225 kr dubbelrum

2 april -5 april

2 april – 4 april

3 april- 4 april

5600 kr enkelrum

4200 kr enkelrum

2850 kr enkelrum

1425 kr enkelrum

Logi: I Dubbel- eller enkelrum. De flesta rum har sjöutsikt!
För boende i våra herrgårdsviter tillkommer 250 kr / person

Innehåll
Här nedan finns program för hela påskhelgen. Det innehåller hålltider för måltider och kaffe, som
ingår i ”påskpaketet”. Som gäst på Åkerby Herrgård har du fri tillgång till våra egna aktiviteter.
Väljer du kortare tid framkommer nedan vad som ingår under den tid du vistas hos oss.
Under dagarna kommer vi att ha en del påskaktiviteter som meddelas vid incheckning.

Torsdag 1/4

•
•
•
•
•
•

Ankomst till Åkerby Herrgård, eftermiddag / kväll
Incheckning
Eftermiddagskaffe
19.00 ~ Middag
Information om Åkerby Herrgårds spännande historia av Anna-Lena
Persson. Åkerbys ägare och VD
Övernattning

Fredag 2/4
Långfredagen

•
•
•
•
•
•

8.30–09.30 ~ Frukostbuffé
Förmiddagskaffe kan tas med
13.00–14.00 ~ Lunch
Eftermiddagskaffe kan tas med
18.30 ~ Middag
Övernattning

Lördag 3/4
Påskafton

•
•
•
•
•

8.30 – 09.30 ~ Frukostbuffé
Förmiddagskaffe
13.00 – 14.00 ~ Lunch
18.30 ~ Påskbuffé / Middag
Övernattning

Söndag 4/4
Påskdagen

•
•
•
•
•

8.30 – 09.30 ~ Frukostbuffé
Förmiddagskaffe
13.00 – 14.00 ~ Lunch
18.30 ~ Middag
Övernattning

•

8.30 – 09.30 ~ Frukostbuffé

skärtorsdag

Måndag 5/4

Aktiviteter På Åkerby Herrgård möts besökarna av en harmonisk och lugn miljö, med naturen
inpå knutarna. En fridfull tysthet råder som är välgörande för kropp och själ och ger livskvalitet
Våra gäster har fri tillgång till bastu, gym, bordtennisbord, biljard och olika sällskapsspel, fiske och
naturvandringar.
Övrigt: Utflykter och särskilda aktiviteter ordnas och arrangeras efter önskemål och
överenskommelse med gästerna. Eventuella kostnader för dessa tillkommer.
För Frågor och bokning: Kontakta oss så snart som möjligt då intresset för att fira Påsk hos
oss är stort : Ring : 0587-91210, e-post: info@akerbyherrgard.se

