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Nordens första riktiga safaribil
tar dig närmare de vilda djuren
Den nya safaribilen på
Eriksberg Hotel & Nature
Reserve är en upplevelse i
sig själv. Anpassad för att
ge en maximal upplevelse
av det vilda djurlivet utanför.

Safaribilen har
byggts om för
att passa Eriksbergs behov:
bland annat har
chassit förlängts
för att skapa gott
om utrymme för
åtta gäster i den
bakre kabinen.

Den nya Toyota Land Cruiser
Gameviewer, är anpassad för
att ta ut besökarna i alla klimat
när som helst på dygnet – från
heta sommardagar till isande
vinternätter.
Maximera upplevelsen
– Vi vill komma så nära viltet
som möjligt för att verkligen
skapa närvaro och maximera
naturupplevelsen, alla dagar om året, och med många
valmöjligheter. Kanske gillar
du sundowner med mat och
dryck i solnedgången eller så
vill du lägga all tid på att se
så många arter som möjligt,
säger Per-Arne Olsson, vd

för Eriksberg Hotel & Nature
Reserve.
Why go to Africa?
Bilen är en kraftigt modifierad,
fyrhjulsdriven Toyota Land
Cruiser, vars original vanligen
syns på savannen eller i
bushen på den afrikanska
kontinenten. Den har byggts
om av en specialfirma i Nederländerna.

–Bilen är en del i Eriksbergs
satsning för att nå ut på den
internationella marknaden.
Varför åka till Afrika – när du
kan åka till Blekinge? avslutar
Per-Arne Olsson.
Vi rekommenderar er att
boka in en mörkersafari i
den nya safaribilen. Boka
redan idag på 0454-56 43 30.

Unna er ett vinterpaket
— mitt bland det vilda Why
Som en vild afrikansk lodge mitt i
Blekinge! Det är White Guides beskrivning av Eriksberg, som utsågs
till Blekinges bästa restaurang 2016.
Vill ni också uppleva detta? Boka in
Eriksbergs förmånliga vinterpaket,
för upplevelse och avkoppling i naturen och djurens närhet.
När ni har checkat in i ert fina hotellrum, serveras välkomstfika. Därefter
kan ni ta det lugnt och koppla av i
relaxavdelningen med bastu och utomhusjacuzzis. Från terrassen har
ni en fantastisk utsikt över Savannen/Remmarna, där de vilda djuren
brukar vara synliga. Under kvällen
serveras en trerätters Best of Eriksberg i Säteriets restaurang Havsörnen. Efter en god natts sömn vaknar
ni upp till en härlig frukostbuffé och
kan därefter lämna Eriksberg fyllda
av nya intryck.
Välkomna till en helhetsupplevelse!

Pris från

go to
Africa?

1 865 kr
per person

I priset ingår eftermiddagsfika
med tilltugg, tillgång till relaxavdelning, trerätters middag (dryck
tillkommer), logi en natt med del
i dubbelrum i Dammvillan samt
frukostbuffé.
Samma paket med boende i Safari/
Mahravillan kostar 1 995 kr/person.
Erbjudandet gäller till och med
den 31 mars 2017.

För bokning och mer
information: 0454-56 43 30 eller
e-post reception@eriksberg.se
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Det händer bland det vilda!
Vi har en välfylld evenemangskalender som vi presenterar delar av här.
För komplett kalender, vänligen se vår hemsida www.eriksberg.se

FEBRUARI

Provning av unik
whisky i unik miljö

• 11 och 25 februari. Helglyx.
Njut av Eriksbergs frukostbuffé,
och koppla av i relaxavdelningen med bastu och utomhusjacuzzis. 395 kronor per person.

Den 26 maj 2017 erbjuder
vi en exklusiv whiskyprovning i vår säkerhetsvilla Lily
Croft, som erbjuder extra hög
service och kvalitet. Mikael
Lundén, som är brand ambassador på Diageo och en
omtyckt provningsledare här
på Eriksberg, håller i provningen där varje whisky får
ta sin tid. Begränsat antal
platser.
Bilden är från en whiskyprovning med Mikael Lundén som
hölls i Säteriet på Eriksberg i
november 2016.
Foto: Mats Lind

• 19 februari. Tjejevent. Må bra
dag med yoga, massage och
relax. 895 kronor per person.
• 26 februari. Örnsafari. 500
kronor per person.
• 12, 19 och 26 februari.
Söndagsmiddag i Säteriet.
Serverad för- och varmrätt. Pris
295 kronor per person. Dryck
tillkommer.
• 11 och 25 februari. Afternoon tea. 325 kronor per
person.
• 10, 17 och 24 februari. Fredagslunch i Säteriet. Varmrätt
kostar 195 kronor per person,
vill ni ha för- och varmrätt kostar
det 295 kronor per person.
Dryck tillkommer. Det finns
möjlighet att köpa till efterrätt på
plats för 125 kronor per person.

MARS
• 5 mars. Killevent. Lerduveskytte, konjaksprovning och
Eriksbergsburgare. 895 kronor
per person.
• 11 och 25 mars. Afternoon
tea. 325 kronor per person.
Med reservation för ändringar.
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.se
www.eriksberg.se
Eriksberg – på djurens villkor!

Utöka
upplevelsen:
boka in en natt
på hotellet

Glöm inte att boka bord!
Det händer att restaurangen är
fullbokad, abonnerad eller av
andra orsaker håller stängt.
För att vara garanterad plats
måste ni förboka, det kan ni
göra direkt på vår hemsida under BOKA BORD. Ni kan även
kontakta oss på 0454-56 43 30
eller reception@eriksberg.se.
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Eriksberg Vilt & Natur!
Eriksberg
Januari-april
genomför
vi Vilt
ett& Natur!
större förbättringsarbete som
påverkar vårt utbud. För mer
information, vänligen kontakta oss på event@eriksberg.se

#Eriksbergviltochnatur
Låt dina vänner ta del av
Eriksberg Vilt & Natur!

Adress:
Eriksberg

Låt dina vänner ta del av
Eriksberg Vilt & Natur!

374 96 TRENSUM
Låt dina vänner ta del av
Eriksberg Vilt & Natur!

Låt dina vänner ta del av
Eriksberg Vilt & Natur!

Best of Eriksberg
Vår populära Best of Eriksberg
serveras i Säteriets restaurang
Havsörnen, tisdag-lördag från
klockan 17.30. För datum se i
kalendern (med reservation för
ändringar). Välj mellan trerätters för 645 kronor per person
och femrätters för 995 kronor
per person. Dryck tillkommer.
Endast förbokningar.

