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H.M. Konung Carl XVI Gustaf
återinvigde Eriksberg Vilt & Natur
I strålande solsken anlände
Kungaparet med följe till Eriksberg Vilt & Natur torsdagen
den 13 september.
Efter en god lunch för cirka 170
inbjudna gäster, hölls en invigningsceremoni med tal av Rune
Andersson som berättade om
verksamheten på Eriksberg.
Därefter var det HM Konungen
som intog talarstolen och kungen
sa bland annat att Eriksberg numera är en exklusiv anläggning
som erbjuder en helhetsupplevelse.
”Jag och drottningen uppskattar att vara här idag och ser fram
emot en rundtur så att vi kan lära
känna området bättre”.
Kungen avtäckte sedan en
invigningssten som täcktes av ett
visentskinn. Efter fanfar och skål
överlämnade Rune Andersson en
gåva i form av en bok om Eriksberg samt en havsörn i brons
av konstnär Torbjörn Forsberg.
Det är en mindre variant av den
staty som står på gården utanför
Mahravillan.

Kungaparet besökte Utsikten tillsammans med Rune och Mona Andersson samt landshövding Berit Andnor Bylund.
Kungaparet med sällskap fick
sedan åka en guidad safaritur
och besöka Liljetorpet som ligger
i en egen havsvik, innan de mötte
pressen för fotografering på
Utsikten, som visade sig under
klarblå himmel medan kronhjor-

tarnas bröl hördes i bakgrunden.
Kungaparet avslutade sitt besök med kaffe och dessert samt
en konst- och gårdsvandring
innan de skrev sina namn i Eriksbergs gästbok.
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Julshow med vilda upplevelser:

En magisk jul på Eriksberg!

En magisk jul på Eriksberg har
premiär den 23 november och
pågår varje fredag och lördag
fram till den 22 december 2012.
Så samla vännerna, kollegorna
eller familjen och boka årets magiska julshow på Eriksberg!
För endast 850 kronor får ni en
helhetsupplevelse där julshow,
viltinspirerat julbord, glögg och
kaffe ingår. Julbord serveras från
kl 18.00.
VM-medaljör. Johan Ståhl tog
silver i VM i trolleri i Blackpool
(UK) den 17 juli 2012.

– Det känns roligt att vi har
lyckats få hit en sådan stor trollkarl, säger Jens Stjernkvist, som
har hand om sälj och event på
Eriksberg.
VM i trolleri hålls vart tredje år.
– När vi bokade in Johan visste vi inte att det skulle gå så bra
i VM. Det här ger förstås en extra krydda till vår julshow, säger
Jens Stjernkvist.

glögg, julbord och kaffe.
För bokning och mer information tel 0454-56 43 80 eller
e-post bokningar@eriksberg.nu
Fler julerbjudanden hittar du på
vår hemsida www.eriksberg.nu
Välkomna till en upplevelse!

Andra julupplevelser på Eriksberg. På söndagar erbjuder vi
julbord och Four Tunes. Eriksbergs viltinspirerade julbord
serveras till acapella och toner
av jazz, gospel, pop och visa,
söndagar kl 13.00.
Pris 575 kronor inklusive
glögg, julbord, kaffe och underhållning.
Eriksbergs viltinspirerade julbord serveras även på vardagar,
måndag till torsdag 26 november
till 20 december från kl 18.00.
Pris 545 kronor inklusive
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Låt dig välkomnas av ett dignande viltinspirerat julbord,
uppdukat av Eriksbergs duktiga
kockbrigad. Under kvällen bjuds
ni på en fantastisk julshow med
magi och blandad musik där
Johan Ståhl som blev tvåa i VM
i trolleri, Berth Idoffs samt tvillingarna Klara och Johanna får den
magiska julkänslan att infinna sig.

Helge Skoog medverkar i årets
julmarknad den 15-16 december
På årets julmarknad den 15 och
16 december mellan klockan
10.00 och 17.00 kommer vi att
inrikta oss på en riktigt bra matmarknad.
Mat kommer att tillagas både
lördag och söndag under ledning
av Helge Skoog, rösten bakom
succéprogrammet Halv åtta hos
mig.
Vi har även många utställare
som säljer gediget hantverk. Som
vanligt kommer vi att ha våra
egna viltprodukter till försäljning.
• I Möjligheternas hus serveras
viltinspirerad julbuffé till klockan
15.00 på lördagen och till klockan
17.00 på söndagen. Pris 295 kr.
Grupper över tio personer bör
förboka.
• I Möjligheternas hus serveras
klockan 18.00 på lördagen ett

förbokat viltinspirerat julbord
med julshow med Berth Idoffs
(som finns på plats hela dagen)
och magikern Johan Ståhl, som
blev tvåa i VM i trolleri. Pris 850
kronor.
Måste förbokas på telefon
0454-56 43 80 eller bokningar@
eriksberg.nu. Kombinera gärna
med övernattning i vårt fina hotell.
• På söndagen underhåller bland
annat Four Tunes. Under någon av dagarna kommer lucia
med tärnor. Som vanligt tänder
vi mängder av marschaller när
mörkret faller och då blir det riktigt stämningsfullt och vackert.
Entrépriset till julmarknaden är
60 kronor. Barn till och med tolv
år gratis. Gratis parkering. Buss
samt traktor och vagn kör besökare från entrén upp till gården.

Helge Skoog medverkar under
Eriksbergs julmarknad och kommer bland annat att kommentera
olika matevent som arrangeras
både lördag och söndag.

Region Blekinge har nominerat
Eriksberg till Stora Turismpriset
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har i år erbjudit turistorganisationerna i
länen att nominera kandidater
till Stora Turismpriset 2012.
Stiftelsens ordförande, landshövding Cecilia Schelin Seidegård:
”Stiftelsen vill varmt gratulera

alla som nominerats som kandidater till Stora Turismpriset
2012 och också tacka turistorganisationerna i länen för det
arbete de lagt ner på att utse
kandidater. En belöning om
10 000 kronor att använda för
någon kunskapsfrämjande insats kommer också att tilldelas
respektive läns kandidat.

Stiftelsens styrelse kommer nu
att med stort engagemang ta sig
an den svåra uppgiften att utse
den slutliga vinnaren. Vem det
blir meddelas vid en prisceremoni under Svenska Turistgalan
i slutet av oktober.”
I Blekinge har regionen nominerat Eriksberg Vilt & Natur till
Stora Turismpriset 2012.
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