Boka in
vårt påskpaket
med walking
safari.

Nyhetsbrev
Februari 2016

Eriksberg nominerat till fint pris
av välrenommerade White Guide
Nu ska Sveriges bästa restauranger utses av White
Guide. Eriksbergs restaurang Visenten är en av de
nominerade.
Den 7 mars lanseras den
tolfte upplagan av White
Guide. Då ska landets största
restaurangupplevelser hyllas
genom priser i olika kategorier.
Eriksbergs restaurang
Visenten är en av fyra nominerade i kategorin ”Årets värt
en resa”. De andra är Gula
Hönan i Hemse, Slottsrestaurangen i Kalmar och Taxinge
Krog i Nykvarn.
Vinnarna presenteras på
White Guide Gala på Kungliga Operan i Stockholm i
samband med lanseringen av
White Guide 2016.
I White Guide 2015 har restaurang Visenten utmärkelse
som Blekinges bästa.

Maten är det centrala i alla besök på Eriksberg. Här ses
kökschef Jesper Karlsson och restaurangchef/sommelier
André Bekker.

Vill du jobba i Blekinges bästa restaurang
Vi söker omgående erfaren serveringspersonal som kan jobba
extra kvällar och helger. Ålder
minst 21 år. För frågor kon-

takta Kristina Berntsson på
0454-56 43 58. Välkommen
med din ansökan till kristina.
berntsson@eriksberg.nu

Blekinges första bokmässa
arrangeras på Eriksberg
Den 6 mars har ni möjlighet
att möta ett 70-tal författare
och förläggare med anknytning till Blekinge. Då arrangeras den första bokmässan
på Eriksberg i samarbete
med Berättarkraft.

Gratis bussresa
Berättarkraft bjuder på gratis
bussresa (tur och retur) från
Ronneby och Karlshamn till
Eriksberg. Anmälan till bussresa: 0454-615 87, 0454-611 16
eller info@trensumsbussab.se
• Avresa 11.00 Ronneby
resecentrum, 11.10 BräkneHoby Ekbacken till Eriksberg.

• Avresa 12.00 Karlshamn resecentrum,12.05 Hpl Flaggen
Rådhusgatan till Eriksberg.
• Återresa 14.00 mot Ronneby. Återresa 14.45 mot
Karlshamn.

• 11.30: Bokmässan invigs av
Joanna Holden, kultur– och
fritidschef i Olofström och
Marcus Sandekjer, chef för
Blekinge museum.

Söndagslunch
Under bokmässan har vi kafé
inne i Ladan och i restaurang
Visenten serveras söndagslunch på buffé för 275 kronor
per person inklusive varmrätt,
salladsbuffé, bröd, efterrätt
och kaffe. Förboka gärna söndagslunch på 0454-56 43 30
eller bokningar@eriksberg.nu

• 13.00: Prisutdelning till vinnarna av Berättarkrafts skrivtävling för unga.

Läs mer om Berättarkraft på
www.berattarkraft.org

Det är gratis entré till mässan
som hålls i Ladan och är öppen mellan klockan 11 och 16.

Påskpaket med walking safari
Safariparken är öppen 26-27 mars
Under påsken har vi tagit
fram ett hotellpaket där det
ingår walking safari tillsammans med en guide.
Ni ankommer under eftermiddagen den 25 eller 26 mars.
Efter att ni har checkat in
på rummet serverar vi eftermiddagsfika med något gott
tilltugg.
Därefter kan ni koppla av i
vår relaxavdelning med bastu
och utomhusjacuzzis med
utsikt över Savannen/Remmarna.
Trerätters meny
Under kvällen får ni avnjuta
vår goda Best of Eriksberg
(dryck tillkommer).

Mätta och belåtna kan ni sedan dra er tillbaka för en god
natts sömn i våra sköna sängar. Efter en utsökt frukostbuffé
ger vi oss ut och vandrar i
vilthägnet tillsammans med en
guide.
Safariparken är öppen
I paketet ingår även entré till
safariparken, som är öppen
för rundturer med egen bil den
26 och 27 mars.
Pris med del i dubbelrum i
Safarivillan är 2 575 kronor
per person.
För att boka och mer information: 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

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.nu

MARS
• Bokmässa. 6 mars. Gratis
entré till bokmässan som är
öppen mellan klockan 11.0016.00.
• Afternoon tea: 5 och 19
mars. 325 kr/person.
• Örnsafari: 13 mars. 500 kr/
person.
• After Work: 24 mars. 195 kr/
person inkl mat och en öl eller
ett glas vin.
• Whiskyprovning: 25 mars
Reserve caskstrenght. 995 kr/
person för provning och tre
rätters Best of meny.
• Öppet i safariparken: 26
och 27 mars. Lunch och efterrätt på buffé i restaurang Visenten.
• Femrätters meny i Säteriet:
17 och 31 mars. 995 kr/person.
• Söndagslunch: 6, 13, 20 och
27 mars. 275 kr/person.

APRIL
• Afternoon tea: 2 och 16 april.
• Söndagslunch: 3, 10, 17 och
24 april. 275 kr/person

Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!

Utöka
upplevelsen:
boka in en natt
på hotellet

• Walking safari: 17 april klockan 10.00-12.30. 495 kr/person.
Vi rekommenderar er att avsluta
med söndagslunch.
• Femrätters meny i Säteriet:
14 och 28 april. 995 kr/person.
• After Work: 29 april. 195 kr/
person inkl mat och en öl eller
ett glas vin.
• Whiskyprovning: 27 april.
Kollektionsprovning. 690 kr/
person för provning och varmrätt.

Konjaksprovning
Konjaksprovning arrangeras
den 18 mars och kostar 790
kr/person. I priset ingår konjaksprovning och varmrätt från
Best of Eriksberg. Dryck till
maten tillkommer.

MAJ
• Konstrundan i Blekinge: 7-8
maj. Öppet mellan klockan 10
och 17. Johnny Martinsson och
Elisabeth Svensson ställer ut i
Ladan. Även öppet i safariparken. Ska ni enbart besöka konstrundan behöver ni inte betala
entré. Vill ni även köra runt på
safarislingan måste ni betala
gällande entréavgifter.
• Guidad safaritur med traktor
och vagn: 15 maj. 300 kr/person. 200 kr för barn 9-18 år.
• Walking safari: 22 maj. 495
kr/person. Vi rekommenderar er
att avsluta med söndagslunch.

Med reservation för ändringar.

Adress:
Eriksberg
374 96 TRENSUM

Familjedag
Den 5 juni har vi en familjedag
på Eriksberg med flera spännande prova-på aktiviteter mellan klockan 11.00 och 16.00.
Ska ni enbart besöka familjedagen behöver ni inte betala
entré. Vill ni även köra runt på
safarislingan måste ni betala
gällande entréavgifter.

