Nära till livets goda

Hotell, spa, möten –
VÄLKOMNA TILL ÅKERSBERG
På Stiftsgården Åkersberg har du nära till allt som Skåne erbjuder av mat, dryck, natur och upplevelser.
Här har människor samlats ända sedan 1700-talet. För reflektion och beslutsfattande, att dela med sig av
erfarenheter och tankar, eller bara koppla av, tillsammans med nära, kära eller kollegor.
Idag är Åkersberg en mötesplats med ypperliga förutsättningar för konferenser, en helg i goda vänners
lag eller bara en god måltid. Vi har mer än 25 års erfarenhet av att anordna konferenser för upp till 200
personer. Vi har 19 konferenslokaler i olika storlekar. Vår spaanläggning och restaurang erbjuder avslappnande pauser från vardagsstressen och måltider med dryck tillagad och producerad på lokala råvaror.
Oavsett varför du besöker oss kan du vara säker på att både kropp och själ kommer att lämna Åkersberg
med nya krafter, redo för morgondagens utmaningar, samtidigt som vår dörr alltid står öppen för ett nytt
besök när du än önskar.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Vi kan värme, ventilation, el,
teknisk fastighetsservice och
intelligenta styrsystem.
Hör med oss, så löser vi problemet!
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www.vvt.se

Lev, ät och drick gott
PÅ ÅKERSBERG
Vill du skämma bort dig själv lite extra kan vi rekommendera en vistelse på vårt hotell, med rymliga och ljusa hotellrum. Utöver en avslappnande interiör är våra rum väl utrustade med allt från
TV till trådlöst internet. Du kan också på förhand forma din vistelse precis så som du vill ha den
genom att kombinera ett rum med något av våra spapaket.
Vänligen notera att hotellet är husdjursvänligt. Djur är välkomna mot en extra kostnad, bara
kontakta oss innan ankomst så arrangerar vi vistelsen även för ditt husdjur.

NÄRODLAD, EKOLOGISK MAT OCH EGNA DRYCKER
Oavsett om du övernattar eller kommer på besök för dagen är du alltid välkommen till vår restaurang, där vårt kök delar med sig av säsongens råvaror. Köket är rustikt, genuint och influerat
av Nordens smaker. Vi använder oss av närodlat och ekologiskt i så stor utsträckning som
möjligt.
I dryckesväg erbjuder vi allt från en gedigen uppsättning viner från världens alla hörn till lokala
ölsorter, inklusive vårt egna öl Blomstertid, och ett brett utbud alkoholfria alternativ.
Vi har öppet alla dagar i veckan – från frukost till kväll. Du kan komma förbi på en fika eller förboka ett middagsarrangemang för ett stort antal gäster. Vi anpassar oss efter era önskemål, allt
för att göra din vistelse precis så behaglig som ett besök på Åkersberg ska vara.

Tid för stillhet
PÅ ANDRUM SPA
Stiftsgården Åkersbergs Andrum Spa är en plats där sinnet får lugn. Saker och ting får ta den
tid det behöver, det är bara du själv som bestämmer. Njutningen ligger i nuet och stillheten.
Här finns heliga badtraditioner, dofter av spännande örter, varma bad under bar himmel, lugna
viloplatser och även stärkande, meditativa gruppträningar. När du känner dig tillräckligt uppvilad
kan vi rekommendera ett besök i vår spabistro, för en lättare måltid och ett uppfriskande glas.
Det genomgående temat oavsett hur du väljer att forma din spaupplevelse är omtanke.
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Vi är anslutna till Svenska spahotell, vilket är ytterligare ett kvalitetssignum för att din vistelse
hos oss blir precis så som du vill att den ska bli.

THE POWER OF TOUCH
Natura Bissés hudvårdsprodukter och exklusiva behandlingar
har tagits fram för att säkerställa ett resultat som överstiger alla
förväntningar. Kraften i hudterapeutens beröring tillsammans
med produkterna ger en upplevelse utöver det vanliga.
2018 utsågs Natura Bissé till Världens
Bästa Spamärke på World Spa Awards.
Boka din lyxiga behandling på Andrum
Spa och njut av en oförglömlig
upplevelse med Natura Bissé.
www.naturabisse.com

Fester, högtider, konstutställningar
BLAND MYCKET ANNAT
På Stiftsgården Åkersberg finns även alla förutsättningar för att göra din fest till en oförglömlig dag. Vi arrangerar fester
och högtider för samtliga livets skeenden.
Från dop, bröllop och begravning till födelsedagar, minnesstunder, kick-offer, föreningsfester och klassträffar. Med stora
grönytor, matsal för upp till 150 personer och rymliga, anpassningsbara lokaler för umgänge kan vi skräddarsy upplägg
och menyer helt efter tillfälle.

FRIHETENS KAPELL
– GÅRDENS HJÄRTA
Vårt kapell är gårdens hjärta och inger, precis som sitt
namn förtäljer, alltid en förnimmelse av frihetskänsla hos
sina besökare. Genom gemensam och enskild andakt,
genom ett fördomsfritt välkomnande oavsett vem du är
och oavsett varför du väljer att besöka det.
Frihetens kapell har öppet hela dagen och finns där för
dig för kravlösa kortare eller längre stunder, ifall du vill
tända ett ljus, skriva i förbönsboken, eller bara låta dig
fängslas av kapellets speciella karaktär.

KONSTUTSTÄLLNINGAR,
UTFLYKTER, GOLF
Utöver avslappning, festliga tillställningar eller bara en bit
god mat finns här en rad varierande pågående aktiviteter
att sysselsätta sig med. Vi deltar i den årliga Konstrundan, och får utöver det ett besök varje månad av en
ny konstnär och utställning. Vi har en fantastisk golfbana
och erbjuder utflykter till slott, sjöar och Skånes djurpark.
Bland mycket annat!
Välkomna in på vår hemsida, eller kontakta oss
direkt, för att få veta mer om vad som finns att
upptäcka och uppleva, med start från vår oas.

En plats för dig som vill blicka både inåt och utåt

STIFTSGÅRDEN ÅKERSBERG
Åkersbergsgatan 3, Höör
243 23 Höör
0413-55 91 00
www.akersberg.se
info@akersberg.se
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Smarta installationslösningar är energieffektiva och sparar pengar. Vi ser all energiteknik som en helhet: el,
styr/regler, ventilation, rör, sprinkler- och säkerhetsteknik. Hos oss lirar vi ihop – både människor och teknik.
Vi kallar det Umiamodellen.
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