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Högvilt & Skumtomtar viltinspirerat julbord och julshow i en smakfull kombination
Låt dig välkomnas av ett
viltinspirerat julbord och en
fantastisk underhållning som
skräddarsys tillsammans.
Årets julshow Högvilt &
Skumtomtar blir en helkväll
med mycket god mat, sång,
musik och komik.
Samla vännerna, kollegorna
eller familjen och boka årets
julshow, som är ett samarbete
mellan Eriksberg Vilt & Natur
och Sandelius Kultur & Nöje.
- Upplevelsen ska kännas
personlig och unik och det ska
vara hög kvalité rakt igenom,
säger Mats Sandelius, som är
producent för den specialskrivna julshowen.
Duktig ensemble
I centrum står tre skönsjungande damer: Anette Castell,
Ulrika Hjortsberg Olausson och
Elin Sandelius. Medverkar gör
även Mats Sandelius, Johan
Harding samt Jimmy Thornell.

Premiär 28 november
Tio föreställningar är planerade
med premiär torsdagen den
28 november. Om trycket blir
stort kan det även bli extraföreställningar.
Spelkvällar; torsdagar, fredagar och lördagar:
• 28, 29 och 30/11
• 5, 6 och 7/12
• 12, 13, 14/12 samt 19/12
Pris: 845 kronor per person
för julshow, julbord, glögg
och kaffe. Dryck tillkommer.
Vi erbjuder även julbuffé
som serveras dagtid för
395 kronor samt julbord
utan underhållning för
545 kronor. På söndagar
med pepparkaksbak och
pysselhörna för barnen.
Boka på 0454-56 43 80
eller e-post bokningar@
eriksberg.nu

Kronhjortsbrunst på nära håll
Den 14 september har ni möjlighet att tillsammans med sakkunnig guide åka runt på Eriksberg Vilt & Natur och lyssna
till kronhjortarnas kraftfulla
brölande.

• 17.00-18.30: Rundtur med stopp
på Utsikten
• 19.00: Tre-rätters meny serveras
i restaurang Havsörnen i Säteriet
Pris: 1 150 kronor per person för
guidad rundtur samt tre-rätters
meny. Dryck tillkommer.

Därefter serveras en tre-rätters
meny i Säteriets fina restaurang
Havsörnen.
För de som vill kan kaffe avnjutas på terrassen, där ni insvepta i
filtar kan lyssna till brölet som hörs
från flera olika håll i viltparken.

Ni kan även förlänga er vistelse
med logi i vårt fina hotell, då kan
ni somna till kronhjortarnas brölande utanför sovrumsfönstret.

Program:
• 16.30: Samling och genomgång.
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För mer information och bokning,
telefon 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Årets Guldeken har galamiddag på Eriksberg
Fredagen den 25 oktober är
det dags för årets upplaga av
Guldeken, Blekinges egen näringslivsgala, som i år arrangeras i Karlshamns kommun.
I år blir galamiddagen lite
”vildare” och flyttar närmare
naturen ut till Eriksberg.
- Guldeken är ett utmärkt tillfälle
att visa upp vår unika anläggning.
Vi kommer att bjuda gästerna på
en exklusiv och gastronomisk
upplevelse, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Vilt & Natur.
Galan startar på Stadsteatern
med show och prisutdelning
innan gästerna bussas till Eriksberg.
Det är för 19:onde året i rad
som Guldeken arrangeras.
- Vi satsar extra mycket på

maten i år, det kommer att bli en
högklassig upplevelse, säger Jan
Lennartsson, projektledare, som
tillsammans med Ulrika Nordén

Johansson, näringslivschef, PerArne Olsson och Pär Hjalmarsson, projektledare, ser fram mot
en minnesvärd gala.
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