
 

 

 
                                                                                              
                      
 

Till   Buss- Grupprese arrangör 

 

 

 

                                        FÖRSLAG – Bergslagen för det goda livet 
       En smakfull tredagsresa – på tema naturens skafferi – mat och dryck 
 

    Offert - grund   
 
 
Ett förlag på en tre-dagars resa till Bergslagen på tema Mat och Dryck- För Det goda livet 

 

Ett helhetskoncept för intressanta, givande, upplevelserik och smakfulla dagar i Bergslagen. 

Rundturer med besök och guidningar varje dag.  

Med Åkerby Herrgård som nav och utgångsdestination får deltagarna en harmonisk resa med 

många mervärden.   

Start ankomst exempelvis 10 juli  avresa 12 juli. Bara som exempel på datum. Passande dagar 

kommunicerar vi oss fram till    

Det är ett grundförslag och en bas att utgå från.  Vi diskuterar ihop oss, så det blir bästa möjliga 

utifrån era önskemål, behov och resurser.   

 

Varmt välkomna till Åkerby Herrgård. 

  

I trolska Bergslagen strax norr om småstadsidyllen Nora, vackert beläget vid Fåsjöns strand ligger 

Åkerby Herrgård, som ett välbevarat minne från 1800-talets mitt då järnmalmsbrytningen gav 

rikedom till företagsamma bergsmän i trakten.  Åkerby Herrgård ligger i Närke, Örebro län. 

Hela anläggningen, som består av flera byggnader ( se www.akerbyherrgard.se) är omsorgsfullt 

renoverad och ombyggd med hänsyn till kulturhistoriska värden, funktionalitet och upplevelser.    

 

Åkerby Herrgård är idag en uppskattad anläggning för olika arrangemang och aktiviteter, för 

konferenser, kurser och högtider, På Åkerby Herrgård får Ni personlig service, högsta kvalitet och 

standard på arrangemang, måltider, lokaler och boende . Den fantastiska naturen runt 

Herrgården och miljöerna berör och ger mervärden .   

 
Vi vill mycket gärna ta emot grupper från er och ser fram emot att kunna erbjuda er bästa möjliga 

service, kvalitet, härliga måltider, stimulerande miljöer och upplevelser samt det där lilla extra hos 

oss på Åkerby Herrgård.  

   

  Datum:   VÄLJ egna datum 

 

 

http://www.akerbyherrgard.se/


 

 

 

      

 

 Tid:       Dag 1 från ankomst cirka kl. 11.30  till – Dag 3 cirka 9.00 från Åkerby   

               

 Er kontakt:        NN  

 Vår kontakt:     Anna-Lena Persson, VD 

 

   Antal:    cirka 50 personer eller fler eller färre    

          

 Logi:    Dubbelrum   några Enkelrum  utifrån önskemål 

 Lokaler:    utifrån era och gruppens behov     

 

 Aktivitet:  Förslag /Offerten avser gruppresa  med följande innehåll och prel. hålltider 

    
  

     Dag 1 11.30-  xx Ankomst incheckning  

      12.00- 13.00 Lunch på Åkerby hergård 

  13.00- 15.00 Aktivitet:  besök guidning i Pershyttan, Nora 

  15.00- 15.30 Kaffe i Pershyttan 

  15.30- 17.00 Till Nora  

   Aktivitet: Nora bryggeri. Produktion av öl 

   Deltagarna får se hela processen från malt till öl 

   Guidning -visning Nora Brygghus 

   Provsmakning på kvällen och ölprovning 

17.00-18.30 Till Åkerby Herrgård – egen tid 

18.30- Middag på Åkerby herrgård  

+ ölprovning 
 Anna-Lena Persson, VD och ägare till Åkerby  

 Herrgård berättar om herrgårdens spännande  

              bakgrund och historia  

Provsmakning av olika ölsorter och hur de 

smakar ihop med olika råvaror. AHA-upplevelser 
Måltiden är komponerad på tema naturens skafferi 

   Övernattning  

        ……………………………………………………………………………………………….. 

 

     Dag 2  07.30- 08.30   Frukost        

                   08.30-09.30    Avresa mot Hjulsö, Bredsjö 

    09.30- 11.30  Aktivitet: besök på Bredsjö ost Gård 

     Bredsjö är kända för sina goda ostar  

     Information om ost tillverkning, provsmakning 

   11.30- 12.00 Resa från Bredjö till Grythyttan     

  12.00- 13.00  Lunch  

  13.00- 14.30  Aktivitet: besök Grythyttan vin 

 

 

 

 



 

 

 

Intressant om tillverkning av bär-och fruktviner av 

råvaror från skog och natur. Blåbär-lingon, hortron och 

björksav. Vi får följa processen från bär till  färdigt vin 

och glögg 

provsmakning på kvällen  

 

  14.30- 15.00  Kaffe med hembakat 

  15.00- 16.30  Aktivitet: Besök  i Nora i trästaden Nora ,  

    Känd också som deckarförf. Maria Langs skoga 

    Guidning av Maria Langs systerson Ove Hoffner 

  16.30- 17.00 Återresa till Åkerby herrgård 

  17.00- 18.30  Egen tid-   

  19.00-   Middag på Åkerby Herrgård med Vinprovning 

    Från Grythyttan vin 

   Samt smakfull måltid komponerad efter årstid 

                                      Övernattning 

         ……………………………………………………………………………………………… 

 

     Dag 3  08.00- 09.00   Frukost  

     08.30- 10.00  Avresa och resa till Stripa gruva  

     10.00- 11.30  Kaffe vid framkomst   

     Aktivitet: Choklad -chokladprovning 

Inspirerande-nyttigt- spännande om chokladens 

egenskaper och möjligheter och så gott!                            
   

  11.30- 12.30  Aktivitet. Guidad visning,Stripa gruvområde 

  12.30- 13.30  Lunch 

  14.00-              Hemresa     

    

        

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

 Övrigt: I förslaget finns aktiviteter inlagda som är mycket uppskattade, sevärda och ger så 

mycket för alla sinnen och alla åldrar. Aktiviteterna i Förslaget är utvalda med 

omtanke för att passa in i resans tema. 

Aktiviteter brukar uppskattas och vi kan erbjuda flera andra förslag, genom 

samverkan med en rad olika aktörer. Det finns sålunda en hel del att välja 

  Mellan och byta ut. Om man så vill  

 

Lokaler: På Åkerby Herrgård finns lokaler för alla former av möten och träffar, som vi möblerar 

 och anpassar efter önskemål. Vi har hög standard på teknik och innemiljö. De större 

 konferenslokalerna bokas separat för bästa möjliga anpassning till kundens önskemål 

 och behov. I konferens- lokalerna finns alltid: PC kanon, OH projektor,   

 whiteboard, ljudanläggning, DVD/ VHS-spelare, internet, Tv, frukt och 

 vatten.  Grupprum ingår i konferenslokal hyran, De behöver dock bokas. 
 
 

  



 

 

 Konferenslokaler                         biosittning    skolsittning 

Fåsjön        250   150 

Masugnen            190     130 

Vattenhjulet           60  40 

 Bergsmor           60 40 

 Bergsman           40 22   

 Utsikten            25 25 

 Röda Gården     60 40 

  

 Grupprum 

 12 st. Grupprum för 6 -20 personer    

                                               
  Alla lokaler har sjöutsikt och dagsljus 
 

 
Logi:  På Åkerby Herrgård finns över 60-tal rum varav 6 är lite merhandikappanpassade 

Samt två sviter och 2 lägenheter för 4-6 personer. Alla rum och lägenheter har god 

hotellstandard och är utrustade med TV och trådlöst internet.  
Våra rum kan användas både som enkel och dubbelrum. Vi har kapacitet för 130 

bäddar.  

 
Aktiviteter: Våra gäster har fri tillgång till bastu- och relaxavdelning, gym, biljard 

Fria egna ( badstrand och bad, brygga med båtar för egna utflykter, fiske – under varma 
 årstiden) och naturvandringar 
 Fantastiska möjligheter till berikande natur - och kulturvandringar 
   
 

  
 

 
Kostnad: Kostnaden per person är beräknat på ovan beskrivna innehåll inkl. logi  i 

dubbelrum  med frukost och alla måltider samt kaffe, varje dag 
 Ingår även: Trerätters Herrgårdsmiddag sista kvällen                           
                            

  Kostnad  totalt för allt enligt den specifikation som finns ovan 

Inklusive smakfulla vällagade middagar med flera olika rätter 

  2225 kr per person 

    
 Guidningar , entrèer totalt för allt under alla dagar är beräknade till 
 Cirka 18500 kr  för alla  fördelat på 50 p blir 370 kr /p  
   
 
  
Frågor:  Kontakta gärna Anna-Lena Persson, VD 070- 6960601 

 

 



 

 

 

 

Bokning: Välkomna till oss på Åkerby Herrgård 
 Innehåll och övrigt diskuterar vi så det blir enligt era önskemål  
    När ni bestämt er så skickar vi en bekräftelse för påskrift 
 
 Ring eller maila för eventuella frågor, kompletteringar, ändringar   
 diskussioner om innehåll och kostnader 

 
Vi kommer att göra allt vi kan för att ge er allra bästa möjliga service,   
upplevelser och kvalitet under er vistelse hos oss. 

   
 
   Med vänliga hälsningar 
 

  Anna-Lena Persson 
  Anna-Lena Persson, VD 
 

 


