THORSKOGS SLOTT

En oförglömlig nyårshelg!
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.
Välkomna till ett festfyllt nyårsarrangemang 30 dec 2018 - 1 jan 2019.
Ring ut det gamla året – ring in det nya året i historisk och rofylld slottsmiljö.
Vi är glada att för tolfte året i rad välkomna till årets höjdpunkt i dagarna två med festligt och
avkopplande nyårsprogram. Njut av sagolik slottsmiljö med vinterpromenader, fackeltåg samt
våra kockars fantastiska mat! Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla det traditionella
nyårsfirandet i historisk stil enligt slottets manér.

Söndagen den 30 december 2018

Från kl. 13:00 Välkomna in!

Brasan sprakar i slottsentrén och vi föreslår en stärkande
eftermiddagspromenad följd av ett värmande bastubad.

14:00 Vår läckra Afternoon tea-buffé står framdukad
18:30 Välkomstdrink i Jägarsalens tegelstensklädda valv

Helgens program presenteras och Thorskogs intressanta
historik berättas till ett glas champagne.

19:00 Trerätters meny serveras i Orangeriet

Kaffe/te och avec (för den som önskar) avnjutes i salongerna och kvällen
avslutas med fördel i Thorsalen där det finns tillgång till bar, dart, biljard och schack.

Telefon +46 (0) 520 - 66 10 00

info@thorskogsslott.se

www.thorskogsslott.se

Nyårsafton måndagen den 31 december 2018

8:30-10:00 Välsorterad härlig slottsfrukostbuffé
ger en stärkande start på årets sista dag.

11:30 Promenad till Skogsgläntan

Samling på slottsgården för gemensam promenad på ca en timme till Skogsgläntan.
Ute i det fria vid den sprakande brasan serveras en rykande varm soppa med hembakat bröd
och en valfri dryck. Fackeltåg åter till slottet där det nu finns tid för avkoppling, tillgång till
bastu eller kanske ett härligt bad i vedeldade kar under bar himmel.
För den vana och entusiastiske långfärdsskrinnaren ligger Stendammens isar redo för en
stärkande skridskotur med picknickryggsäck som vi har fyllt med soppa och hembakat bröd.

18:00 Ett glas champagne serveras i Musiksalongen

och aftonens fyrarätters Sylvestermeny presenteras av vår köksmästare.

18:30 Gästerna bjuds till bords i det vackert festdukade Orangeriet
Under kristallkronornas sken serveras aftonens fyrarätters Sylvestermeny
och senare kaffe/te och avec (för den som önskar) i slottets salonger.

Tolvslaget

Tillsammans skålar vi in det nya året med champagne och låter oss hänföras av ett
sprakande fyrverkeri i Slottsparken. Under kvällen dans till tonerna av ljuv musik.
Senare på kvällen bjuds vickning.

Nyårsdagen tisdagen den 1 januari 2019

9:00-11:00 Årets första slottsfrukostbuffé står uppdukad

12:30 Vi tackar för Er vistelse på Thorskogs Slott och ser fram
emot att få se Er som gäster under det nya året.

Priser & fakta om arrangemanget
Pris 5995 kr per person med boende i Smedjan/Segelmakeriet i slottsparken.
Pris 6395 kr per person med boende i slottsrum.
Pris 6395 kr per person med boende i svit i Kvarnen/Trädgårdsmästeriet i slottsparken.
Pris 6495 kr per person med boende i gemak på slottet.
Nyårsarrangemanget inkluderar: Två övernattningar, Afternoon tea, promenad med guide och
facklor, bastu, bad i vedeldade kar. Samtliga måltider dvs. två frukostbufféer, en lunch i
Skogsgläntan inkl måltidsdryck, en trerätters meny, kaffe, välkomstdrink, fyrarätters
Sylvestermeny, kaffe, vickning, ett glas bubbel till fördrink, ett glas bubbel vid tolvslaget,
fyrverkeri. Drycker (utöver vad som specificeras i stycket ovan) ingår ej.
Varm klädsel och rejäla promenadkängor rekommenderas för promenaden till Skogsgläntan.
Skridskoturen rekommenderas endast för vana långfärdsskridskoåkare (sker utan guide),
skridskotur samt pick-nickkorg skall förbokas.
Nyårsmiddagen serveras i Orangeriet vid runda bord uppdelade på 8-10 personer/bord.
Vi placerar flera mindre sällskap vid samma bord. Klädsel: Mörk kostym/smoking.
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