THORSKOGS SLOTT

Välkommen till en ”Miniweekend” på Thorskogs Slott

Känn historiens vingslag i unik slottsmiljö. Tag en uppfriskande promenad eller joggingrunda
i trolsk urskog. Ett flertal markerade vandringsstigar och vandringsleder finns att tillgå.
Koppla av i vår tegelstensklädda Thorsal. Skäm bort Er en fredagskväll enligt nedan.

15:00-17:00 Incheckning

Kaffe & kaka står framdukat i Slottets salonger.
Under eftermiddagen står Slottets alla faciliteter till gästernas förfogande.
Bad i vedeldade kar utomhus under bar himmel för den som önskar
(förbokning mot tillägg 245 kr per person).

19.00 Välkomstdrink
Ni samlas i Musiksalongen där vi bjuder på ett glas med bubbel och samtidigt får ni
en inblick i Thorskogs Slotts händelserika och spännande historik.

19.30 Trerätters slottssupé

Vid vackert dekorerade bord serveras aftonens trerätters meny.

Senare under kvällen……

Kaffet kan med fördel intagas i våra salonger. Varför inte sedan avsluta
med en liten sängfösare i vår tegelstensklädda Thorssal där härliga
fåtöljer, bar, biljardbord och darttavla står till Ert förfogande.

8.30-10.00 Frukost

Slottsfrukosten står framdukad i Blomsterrummet.

11.00

De sista gästerna tar farväl av Thorskogs Slott och vi hoppas Er vistelse varit minnesrik.
Pris 1695 kr per person med boende i Smedjan/Segelmakeriet i slottsparken.
Pris 2095 kr per person med boende i slottsrum.
Pris 2095 kr per person med boende i svit Kvarnen/Trädgårdsmästeriet i slottsparken.
Pris 2195 kr per person med boende i gemak på slottet.
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Köp till ”Romanspaketet” för 395 kr, på rummet finns då lån av exklusivare morgonrockar & extra
lyxig frotté, en 1/2 flaska mousserande vin, frukt samt slottets läckra choklad.

Hjärtligt välkomna!
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