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Lyxig skaldjurskväll i Säteriet
Välkomna att njuta av havets läckerheter med massor av goda tillbehör. Fredagen den 10 oktober har vi
skaldjurskväll i Säteriet på
Eriksberg Vilt & Natur.
I skaldjursplatån ingår bland
annat en halv hummer, havskräftor, Eriksbergskräftor, en
halv krabba, ett Fine de Clair
ostron, räkor och skaldjurssoppa. Vår sommelier kommer att föreslå goda viner som
passar till havets läckerheter.
Pris för skaldjursplatån är

len erbjuder vi fördelaktigt
boende i vårt fina hotell. Då
har ni även tillgång till vår
relaxavdelning med bastu och
utomhusjacuzzis. Kontakta
bokningen för mer information.
Välkomna att boka!
895 kronor per person. Dryck
tillkommer.
Förboka på 0454-56 43 80
eller bokningar@eriksberg.nu
Lyxa till det med boende
I samband med skaldjurskväl-

Sällsynta davidshjortar till Eriksberg Vilt & Natur
Inom kort kommer Eriksberg att utöka djurbeståndet
med sällsynta davidshjortar.

Syftet är att medverka i det internationella räddningsarbetet
som görs för den utrotnings-

hotade arten samt att den nya
hjorten blir ett spännande och
unikt inslag i viltparken.
Tillståndet gäller för 20
hjortar från ett hägn i Sussex,
sydöstra England. Om allt
går som planerat kommer

hjortarna att anlända i slutet
av september. De får då gå i
ett eget karantänshägn och
tidigast hösten 2015 kan de
släppas in i viltparken och gå
tillsammans med de andra
vilda djuren.

Snart är det jul igen!
Välkomna att besöka oss
när det lackar mot jul och
äta viltinspirerad julmat.
Här kan ni läsa om vad vi
i år erbjuder.

ning efter julshowen med
Robban Mattsson. Ankomst
mellan klockan 18.00 och
18.30.
Högvilt & Julbockar är en
musikaliskt lekfull show i två
akter med en stor portion humor och härlig julstämning.
Det blir en härlig blandning
av sång, musik och sketch
och det är inte helt omöjligt att
den buttra tomten från i fjol,
dyker upp i år också.

• Julbord luncher serveras onsdag-fredag från och
med vecka 49. Pris 395
kronor (vid förfrågningar av
grupper även mån+tis). Ankomst mellan klockan 12.00
och 13.00.
• Julbord kvällstid måndag-onsdag. Pris 545
kronor. Ankomst mellan
klockan 18.00 och 19.00.
• Julbord för familjen söndagen den 30 november och
7 december. Pris 545 kronor.
Barn upp till och med åtta år
äter gratis. Pepparkaksbak
och pysselhörna för barnen.
Ankomst mellan klockan
12.00 och 14.00.

• Årets julshow Högvilt &
Julbockar. Pris 845 kronor.
Premiär den 27 november.
Spelas i samarbete med Sandelius Kultur & Nöje torsdagar-lördagar till och med den
13 december. Obs! Abonnerat
den 4 december.
På fredagar och lördagar
blir det även musikunderhåll-

Logi i samband med show
Passa på att boka logi i
samband med julshowerna.
Frukost ingår.
• Pris för dubbelrum i Dammvillan: 2 800 kronor.
• Pris för dubbelrum i Safari/
Mahravillan: 3 300 kronor.
• Pris om ni bokar fler än tio
rum: 2 800 kronor per rum.
Boka på 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

Aktiviteter i lugn och avskild miljö
- perfekt för teambuildning
Vi har under sensommaren
uppdaterat vår aktivitetslista och kan erbjuda många
spännande upplevelser. Här
ges några exempel.
• Multisportdag
Här får ni möjlighet att testa på
olika aktiviteter under en dag,
där vi kombinerar elementen
vatten, land och berg tillsammans. Vi börjar med en kort
uppstart där vi tillpassar mtb
cyklar och därefter beger vi
oss ut både inne i viltparken
och utanför. Under dagen
kombinerar vi äventyr såsom
firning från klippor, klippklättring samt kanotpaddling.

• Flotte på havet
Följ med på en harmonisk tur i
Mahraviken på vår flotte. Flotten
drivs av elmotorer vilket gör att
vi glider fram ljudlöst och samtidigt kan njuta av stillheten från
naturen. Har vi tur kommer vi att
kunna se djuren intill stränderna
i viken.
• Skyttesimulator
Pröva på vår avancerade skyttesimulator. Här får ni möjlighet
att vara inomhus och öva skjutning med gevär simulerat mot
olika typer av mål.
Möjlighet finns att skapa olika
miljöer och på så sätt efterlikna
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”den riktiga jakten” på fältet.
• Viltsafari i mörker
Att åka på viltsafari när mörkret har fallit är mycket speciell
upplevelse. Vi lyser med lampor
för att förstärka upplevelsen
av ögonpar efter ögonpar som
tänds i takt med att djuren vänder sina huvuden mot oss och
studerar oss när vi kör runt och
vi undrar: Vem tittar på vem?
Läs mer om våra aktiviteter på
vår hemsida www.eriksberg.nu
Ni är välkomna att höra av er, så
berättar vi mer om våra aktiviteter och möjligheter.

