Eriksberg Hotel & Nature Reserve

- Som en vild afrikansk lodge i Blekinge!

Eriksberg Hotel & Nature Reserve erbjuder en unik kombination av avskildhet och naturens närhet. På Eriksberg som är ett av norra Europas största vilthägn, finns moderna konferenslokaler,
hotell med hög standard och Blekinges bästa restaurang. Maten och dryckerna är unika och de
egna råvarorna är basen i allt som serveras. Nedan ges förslag på olika konferenspaket, de kan
naturligtvis skräddarsys efter era önskemål och utökas med fler måltider och nätter. Ni är mycket
välkomna att kontakta oss så berättar vi mer! Priserna är exklusive moms och gäller konferenser
under perioden 1 januari - 31 mars 2019. Grupper över 25 personer offereras.

Standard

Konferenspaket standard, 24 h
• Förmiddagskaffe med smörgåsbuffé
• Dagens lunch
• Eftermiddagskaffe med sötsak
• Tvårätters middag
• Logi en natt och frukostbuffé
• Tillgång till relaxavdelning
• Fullt utrustad konferenslokal

Pris per person från

2 885 kr
Gäller vid konferenser om minst nio
personer med logi i enkelrum. I dubbelrum är priset 2 535 kr per person.

Medium

Konferenspaket medium, 24 h
• Förmiddagskaffe med smörgåsbuffé
• Tvårätters lunch
• Eftermiddagskaffe med sötsak
• Trerätters middag
• Logi en natt och frukostbuffé
• Tillgång till relaxavdelning
• Fullt utrustad konferenslokal

Large

Konferenspaket large, 24 h
• Förmiddagskaffe med smörgåsbuffé
• Tvårätters lunch
• Eftermiddagskaffe med sötsak
• Charkbricka
• Femrätters middag
• Logi en natt och frukostbuffé
• Tillgång till relaxavdelning
• Fullt utrustad konferenslokal

Pris per person från

3 110 kr

Gäller vid konferenser om minst nio
personer med logi i enkelrum. I dubbelrum är priset 2 760 kr per person.

I priset
ingår:
Frukostbuffé,
tillgång
Pris
per
person från
till relaxavdelning i två timmar samt
lån av badrock och handdukar.

3 410 kr

Gäller vid konferenser om minst nio
personer med logi i enkelrum. I dubbelrum är priset 3 060 kr per person.

reception@eriksberg.se • www.eriksberg.se

Logi

Hotellrum: 29 varav 9 sviter/executiverum.
För större grupper samarbetar vi med närliggande hotell och erbjuder helhetslösningar när det
gäller logistik, transporter och kommunikation.

Konferens

Konferenslokaler: 7.
Maxantal i största lokalen: 300.

Säsong/Öppettider

Hotell, restauranger och konferens har öppet
året runt.

Kommunikationer

Flyg: Ronneby flygplats 24 km.
Tåg: Karlshamns central 16 km.
Buss: Karlshamns central 16 km
Övrigt: På Eriksberg finns en helikopterplatta.

Hitta hit

E22 avfart 54 Åryd. Följ därefter skyltar till
Eriksberg. N 56° 10 48” E 15° 0 11”

Aktiviteter

Vi har ett brett utbud för alla åldrar, fysik och
intressen. Exempelvis olika safaris i viltparken
som Walking safari och mörkersafari i vår
specialbyggda safaribil, dryckesprovningar,
fiske och teambuilding.

Kontakt

Eriksberg Hotel & Nature Reserve
Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum
reception@eriksberg.se • 0454-56 43 30
www.eriksberg.se

