En exklusiv upplevelse och mötesplats
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Med första parkett mot det vilda
- När borta är som bäst!
Eriksberg Vilt & Natur i Blekinge arkipelag
är en mycket exklusiv anläggning där de
vilda djuren och naturen går som en röd
tråd genom inredningen.
Inom naturområdet, som är ett av norra
Europas största vilthägn, erbjuder vi avskilt
boende för er som söker andra upplevelser
än ett vanligt hotell. Här finns en unik miljö
där kontrasterna mellan tidsepoker och
stilar skapar en fängslande och levande
atmosfär.
I en egen havsvik i det inhägnade området
ligger Liljetorpet, en nybyggd hotelldel som
är 750 kvadratmeter och lämpar sig bra för
hideaway meetings eller avkoppling med
service av högsta klass.
Ett besök i någon av våra tre restauranger
är en gastronomisk upplevelse för alla era
sinnen, med ett personligt bemötande
och en harmonisk atmosfär där vi följer
naturens cykler. Viltköttet från den egna
gården har en central roll i våra menyer,
där vi erbjuder allt från enklare menyer till
Upplevelsemenyer och Mind trip menyer.
Vi har med omsorg tagit fram en noga
utvald vinlista för att säkerställa kvaliteten
och utveckla konceptet kring vår vinkällare.

En plats för framgångsrika möten
i lugn och avskild miljö
På Eriksberg finns alla möjligheter till givande möten, långt från stress och vardag.
Tack vare Eriksbergs enskilda och privata
läge kan vi erbjuda effektiva konferenser i
mycket lugn och avskild miljö.
Alla våra konferenslokaler är unika. I en
gårdsmiljö med byggnader från fem århundraden finns inget annat alternativ.
Vad som sammanbinder dem alla är att de
är anpassade att ge och skapa inspiration.
Säteriet med sin klassiskt sobra elegans,
den storslagna känslan i Möjligheternas
hus, Liljetorpet med sin exklusiva avskildhet och idylliska framtoning ute vid havet
och Vinkällaren, en av Sydsveriges förnämsta.
Och överallt finns de fridfulla och majestätiska vilda djuren!
Efter en givande konferens är det en uppskattad upplevelse att åka en guidad safaritur och se de vilda djuren i deras rätta
miljöer. Eller varför inte boka in en vinprovning med vår sommelier.
Vi har också en exklusiv relaxavdelning
med bastu och utomhusjacuzzis, där ni kan
koppla av med stjärnhimlen som tak och
höra flocken av visenter sakta stryka förbi.

På djuren och naturens villkor!
De senaste åren har Eriksberg Vilt & Natur
utvecklats till en exklusiv och unik upplevelse och mötesplats i Blekinge arkipelag. En
modern konferensanläggning med förstklassigt hotell, restauranger och viltpark.
På Eriksberg finns en unik kombination
av avskildhet och naturens närhet. I vilthägnet, som är Nordens största safaripark,
strövar kron- och dovvilt, visenter, vildsvin
och mufflonfår fritt omkring tillsammans.
Inom området finns ett av världens största bestånd av den röda näckrosen, byggnader från fem århundraden och flera fina
konstverk. På gården har vi även en butik
med försäljning av Eriksbergs egna viltprodukter, souvenirer med mera.

• Våra lokaler är fullt utrustade och har naturligt dagsljus. Maxantal i största lokalen
är 150+150.
• Tack vare lokaler, läge och hög service
kan vi erbjuda effektiva konferenser.
• På gården har vi 24 rum med 47 bäddar.
Vi samarbetar med hotell i närområdet där
vi kan erbjuda ytterligare rum. Fyra av våra
rum är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga.
• Inom området har vi två hjärtstartare.
• Kommunikationer: Flyg: Ronneby Airport
24 km. Tåg och buss: Karlshamns central
16 km. Avstånd till Malmö: 160 km.
• På gården finns en helikopterplatta.
Välkomna till en helhetsupplevelse!
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