THORSKOGS SLOTT

Välkommen till en Långweekend på Thorskogs Slott
Skäm bort Er ordentligt under helgen genom att varva ner fredag till söndag i härlig
historisk slottsmiljö med vandringsleder i trolsk urskog. Slottet är omgivet av den unika
Engelska parken. Här erbjuds avkoppling för både kropp, själ, gom och öga.

Fredag
Från 15.00 Incheckning

Under eftermiddagen står Slottets alla faciliteter till gästernas förfogande.
Kaffe & kaka står framdukat i Slottets salonger.

19.00 Välkomstdrink

Ni samlas i Musiksalongen för ett glas med bubbel och samtidigt får Ni
en inblick i Thorskogs Slotts händelserika och spännande historia.

19.30 Trerätters Slottssupé

Vid vackert dekorerade bord serveras aftonens trerätters meny.

Senare under kvällen…

Kaffet kan med fördel njutas av i våra salonger.
Kanske önskar Ni avsluta med något gott att dricka i vår tegelstensklädda Thorssal där
härliga fåtöljer, barlounge, biljardbord och darttavla står till Ert förfogande.

Lördag
8.30-10.00 Slottsfrukostbuffén står framdukad
Tag en uppfriskande promenad eller joggingrunda i trolsk urskog. Ett flertal markerade
vandringsstigar och vandringsleder finnes att tillgå. Bastun står uppvärmd och klar.
Önskar Ni en pick-nickkorg att ta med er ut i skog och mark ordnar vi gärna detta.
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I slottsparken kan Ni under sommarhalvåret spela pitch & putting, boule och krocket.

14:00-15.30 Afternoon tea

Vår berömda ”Afternoon tea” buffé serveras i salongerna. Bad i vedeldade kar utomhus
under bar himmel för den som önskar (förbokning mot tillägg).

19.00 Slottsmiddag

Under kristallkronornas sken vid vackert dekorerade bord serveras Ni
aftonens fyrarätters Slottsmiddag - kaffe i salongerna.

Söndag
8.30-10.00 Slottsfrukostbuffén står framdukad
11.00 Farväl
De sista gästerna tar farväl av Thorskogs Slott och vi hoppas att Er vistelse varit
minnesrik.
Pris 3995 kr per person med boende i Smedjan/Segelmakeriet i slottsparken.
Pris 4395 kr per person med boende i slottsrum.
Pris 4395 kr per person med boende i svit i Kvarnen/Trädgårdsmästeriet i slottsparken.
Pris 4495 kr per person med boende i gemak på slottet.
I priset ingår: välkomstdrink, trerätters supé, två övernattningar,
två frukostbufféer, afternoon tea, fyrarätters Slottsmiddag.

Romanspaket
Köp till ”Romanspaketet” för 395 kr, på rummet finns då lån av exklusivare morgonrockar och extra
lyxig frotté, en halvflaska mousserande vin, frukt samt slottets läckra choklad.

Pick-nick
Beställ Er korg vid bokning eller under fredagen. Vi föreslår gärna härliga vandringsleder
som tar Er genom trolsk urskog förbi vattenfall och dammar.
Sommartid finns badmöjlighet och vintertid inbjuder isen till skridskoåkning.
Pris från 225 kr per person.
I Thorskogs närhet finns flera golfbanor och ridanläggningar.

Hjärtligt Välkomna!
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