THORSKOGS SLOTT

Välkomna till vår Slottsweekend på Thorskogs Slott!
Från vår sprakande brasa sprider sig värmen i slottsgemaken. Tag en uppfriskande
promenad eller joggingrunda i trolsk urskog och njut av den friska luften.
Ett flertal vandringsstigar och vandringsleder finns att tillgå.
Bastun står sedan uppvärmd och klar.
På slottet njuter våra gäster av känslan av lyx & flärd.

14.00 Lördag
Öppnar vi slottet för incheckning

14.00 – 15.30 Afternoon Tea
Vår berömda ” Afternoon Tea” buffé serveras i salongerna
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).

18.30 Välkomstdrink

Vi bjuder på ett glas med bubbel i Musiksalongen där vi också berättar lite
om Thorskogs händelserika historia. Därefter presenterar köksmästaren
kvällens Slottsmiddag och vår sommelier berättar om kvällens viner.

19.00 Slottsmiddag
Under kristallkronornas sken vid vackert dekorerade bord
serveras sedan aftonens fyrarätters Slottsmiddag
Senare under kvällen…….
Kaffe kan med fördel intagas i våra salonger. Varför sedan inte avsluta med en
liten ”sängfösare” under valven i vår tegelstensklädda Thorsal där härliga
fåtöljer, barlounge, biljardbord, mm står till ert förfogande.

8:30-10:00 Söndag

Vår välkända stora frukostbuffé står framdukad

11:00
De sista gästerna checkar ut från sina gästrum.
Vi hoppas att vistelsen varit angenäm och minnesrik.

Slottsweekend Lördag - Söndag

Pris 2395 kr per person med boende i Smedjan/Segelmakeriet i slottsparken.
Pris 2795 kr per person med boende i slottsrum.
Pris 2795 kr per person med boende i svit i Kvarnen/Trädgårdsmästeriet i slottsparken.
Pris 2895 kr per person med boende i gemak på slottet.
I ovanstående pris för Slottsweekend ingår:
”Afternoon tea”, Välkomstdrink & historik,
fyrarätters slottsmiddag, kaffe,
övernattning samt stor frukostbuffé

*****

Romanspaket

Köp till ”romanspaketet” för 395 kr, på rummet finns då lån av exklusivare morgonrockar & extra
lyxig frotté, en halv flaska mousserande vin, frukt samt slottets läckra choklad.

Varmt Välkomna till Thorskogs Slott!

Thorskogs Slott
Thorskog 100
SE-463 93 Västerlanda, Sweden

Tel: +46 (0) 520-66 10 00
Fax: +46 (0) 520-66 09 18

info@thorskogsslott.se
www.thorskogsslott.se

