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Exklusiv naturupplevelse - möt
örnar och visenter på Eriksberg
Följ med på exklusiva naturupplevelser. Under vintern
och våren erbjuder vi örn- och
visentsafari på Eriksberg Vilt &
Natur.
Att se havsörnar är en mäktig
syn, vissa dagar kan vi se 20
olika havsörnar som svävar
över Eriksberg. Vintertid är även
kungsörnen synlig.
Örnsafari arrangeras den 23
februari, 23 mars och 13 april.

Det kostar 500 kronor per person
och kan kombineras med övernattning i vårt fina hotell.
Öga mot öga med visenten
Vi arrangerar även visentsafari.
Att se visenterna till fots på nära
håll, så kallad walking safaris, är
en mycket exklusiv upplevelse
och är inte möjlig någon annanstans i Europa.
Under sakkunnig guidning spårar vi visenterna som är cirka 45
till antalet och den största sammanhängande avelsflocken som
finns i hägn.
Vilda och Vackra
I flocken går också våra världs-

unika tvillingvisenter Vilda och
Vackra som föddes i slutet av
juli 2012.
Visentsafari arrangeras 30
mars, 20 april samt 25 maj och
kostar 595 kronor per person.
Avsluta med att äta gott
Efter vandringen är det trevligt
att äta något gott i vår restaurang Visenten. Exempelvis den
30 mars serveras Eriksbergsbuffé från klockan 12.00.
Vid örn- och visentsafari bjuder
vi på kaffe vid er ankomst.
För att boka och mer information tel 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Musikhelg med jazz
och melodifestivalkväll
Pricka in den 8 och 9 mars i
kalendern, då har vi musikhelg
här på Eriksberg.
På fredagen blir det svängig
jazzkväll med Peter Lind and the
Cabaret Band och på lördagen
följer vi finalen i melodifestivalen
på storbildsteve.
Båda kvällarna hämtar och lämnar vi med buss i Mörrum-Asarum
och Karlshamn.
Glad cabaret - Jazzen anfaller
Peter Lind and the Cabaret Band
består av sju glada vänner som
med stor glädje och humor spelar,
sjunger och berättar om när jazzmusiken kom till Sverige.
Under kvällen serveras en jazzig Eriksbergsbuffé. Jazzkvällen

kostar 495 kronor per person inklusive Eriksbergsbuffé, föreställning och buss. Dryck till maten
tillkommer.
Melodifestivalkväll
På lördagen följer vi den svenska
finalen i melodifestivalen på
storbildsteve. Kvällen inleds med
en fördrink i vinkällaren, därefter
dukar vi upp en festlig Eriksbergsbuffé som vi avnjuter innan
det är dags att följa finalen.
Pris endast 395 kronor per
person. Då ingår fördrink, buffé
och buss tur och retur. Dryck till
maten tillkommer.

buss i Mörrum, Asarum, Karlshamn samt i närområdet. Detta
måste dock förbokas i samband
med bokning.
Turlista finns på vår hemsida
www.eriksberg.nu

Vi hämtar och lämnar med buss
För dem som vill finns möjlighet
att bli hämtad och lämnad med

För att boka och mer information, telefon 0454-56 43 80 eller
e-post bokningar@eriksberg.nu

Nyhet - Eriksbergs Snackers
Eriksbergs Snackers är en ny
produkt som vi säljer på Eriksberg. Det är lufttorkat kött kryddat med smaker från Afrika.
Eriksbergs Snackers har tagits
fram av Sofia Hammarskjöld,
en av Sveriges första kvinnliga
yrkesjägare.
Eriksbergs Snackers tillverkas
av kött från Eriksberg och finns
med hjortkött och visentkött.
”Tillsammans med en kall öl
möts det bästa av två världar”,
Något som man gärna snackar om,
säger Sofia Hammarskjöld.
Eriksbergs Snackers.

Evenemangskalender:
• 23 februari: Örnsafari
• 8 mars: Jazzen Anfaller
• 9 mars: Melodifestivalkväll
• 23 mars: Örnsafari
• 28 mars: Vinprovning med
Eriksbergs nya labelviner
• 30 mars: Visentsafari
• 30 och 31 mars samt 1 april
(påskhelgen). Eriksberg är öppet
för safariturer. I restaurang Visenten serveras Eriksbergsbuffé
• 13 april: Örnsafari
• 20 april: Visentsafari
• 4-5 maj: Eriksberg är öppet för
safariturer (konstrundan)
• 18 maj: Euro Song Contest. Se
den stora finalen på storbild
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