Julstämning på Thorskogs Slott 2019
20 november – 21 december

Bara i sagan finns oändliga möjligheter, men på Thorskogs slott får du
komma in i en berättelse fylld av värme, omtanke, överraskningar
– och värdskap i världsklass. Ditt sagoslott ligger bara 30 minuter från
Göteborg, Uddevalla & Trollhättan.
Här kan ni uppleva något av det bästa i juletid med en julstämning i sann
Fanny- och Alexanderstil. Slottets excellenta kockar har gjort
sitt yttersta för att våra gäster skall kunna avnjuta Slottets berömda
fyrarätters julmiddag med smaker som hör julen till.
Hundratals marschaller i slottsparken hälsar er välkomna och träden är
vackert upplysta. I slottets entré serveras glögg framför den öppna spisen.
För de som önskar finns möjlighet till en stärkande vinterpromenad följt
av ett värmande bad. Under kristallkronornas sken serverar vi
sedan aftonens fyrarätters julmiddag.
Vid den ståtliga granen i Gula salongen finner ni vårt dignande konfektbord.
I Thorsalen i slottets källare finns ett flertal sällskapsspel samt biljard och
dart att tillgå. Avsluta gärna kvällen i vår nybyggda barlounge där vi
serverar goda julinspirerade drinkar. Sov gott i nystärkta lakan för att
vakna dagen därpå till doften av nybakat bröd och ni avnjuter
slottets julinspirerade frukostbuffé före avresa.
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Fyrarätters julmiddag med övernattning

Under eftermiddagen serveras kaffe och julkaka i slottets salonger.
Bastun står uppvärmd under eftermiddagen för de som önskar.
Glögg framför brasan följt av fyrarätters
julmiddag vid vackert dukade bord i någon
av våra dekorerade matsalar, konfektbord
samt kaffe serveras i salongerna vid den ståtliga julgranen,
övernattning med julinspirerad frukostbuffé.
måndag - onsdag från 2095 kr per person
torsdag - lördag från 2595 kr per person
del i dubbelrum i Smedjan eller Segelmakeriet
Tillägg Slottsrum 400 kr per person
Tillägg Svit 400 kr per person
Tillägg gemak slottet 500 kr per person
********

Glögg, fyrarätters julmiddag, konfektbord samt
kaffe vid julgranen i salongerna

måndag – onsdag 945 kr per person
torsdag – lördag 1095 kr per person

Jullunch måndag till fredag tre rätter
595 kr per person

Söndagen den 8 & 15 december 14:00
Trerätters jullunch 595 kr per person

Varmt Välkomna till en sagolik jul på Thorskogs Slott!
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