25 MINUTER SÖDER
OM STOCKHOLM
Häringe Slott är en plats tillägnad njutning. Här kan du njuta av unika miljöer, svalkande poolbad, fantastisk mat, soliga dagar på slottsterrassen och en god
natts sömn. Slottet är beläget mitt i ett naturreservat och granne med skärgården. Kom bort från storstaden, slappna av, känn lugnet och hämta ny inspiration.
Slottsbygganden blev färdig år 1657 och Häringe har en spektakulär historia
fylld av kungar, industrimagnater, oförglömliga fester och mycket annat. Ändå
finns det mycket mer att upptäcka, vilket du verkligen har möjlighet till. Hela
slottet är nämligen öppet för dig att utforska, så även om du är på en väldigt
speciell plats är det lätt att känna sig hemma. Du kan till och med ta med din
fyrbente vän, då Häringe är ett hundvänligt slott!

Vi utför alla typer
av hisservice
www.stockholmshiss.se

EN MAGISK PLATS FÖR KONFERENS
En riktigt bra konferens är effektiv, öppnar upp sinnena för nya idéer och frigör massor av
energi att ta med sig tillbaka till arbetsplatsen. Allt det där, och lite till, erbjuder Häringe. Här
finns det alltid något kul att hitta på mellan konferenspassen och självklart skräddarsyr vi konferensen efter era behov.

ROLIGA AKTIVITETER

LOUNGETEATERN

Poolbad, tennis, biljard, skärgårdsbastu, matlagningsaktivitet, ridning och dessutom en riktig old school
kägelbana från 1930-talet. Det finns många sätt att
avrunda en konferens på Häringe.

I samarbete med Loungeteatern erbjuder vi
upplevelser där slottets atmosfär och mystik kopplas
samman med upplevelser som engagerar.

ÖPPET HAV

Sätt dig bekvämt tillrätta, iakttag allt – mitt i
händelsernas centrum. Till slottsmiddagen serveras en
intrig av komedi, dramatik och underhållning.

Avsluta konferensen med en helikoptertur över
slottet och skärgården, en fartfylld RIB-båtsutflykt,
laserlerduveskytte eller isskulptering på slottsplan.
Vår aktivitetspartner Öppet Hav har aktiviteter som
passar alla typer av företag och grupper.

UPPLEVELSER - LAND, HAV & LUFT
Kickoff, konferens & företagsaktiviteter i
Stockholms skärgård. Vad vill ni göra?

• SLOTTSMORD

• SPÖKVANDRING
Följ med Baronen på en kuslig rundtur i slottet.
Bland lönnfack och dolda gångar berättas Häringes
glamourösa historia.

Stig in

i en historia

där du är

mitt i handlingen

www.oppethav.se

spelar över hela landet

BJUD MED DIN ÄLSKLING TILL HÄRINGE
Även som privatperson kan du såklart njuta av livet på Häringe. Bjud med din favoritperson på en
Häringevistelse, perfekt när ni vill få ett lugnt dygn tillsammans, vill fira något eller kanske lämna
barnen och bara njuta av varandras sällskap bland historiska klenoder, magisk natur och utsökt mat.

LÄCKER MAT MED RÅVAROR FRÅN NÄROMRÅDET
Häringes kök har en klassisk touch, där menyn hela tiden förnyas och moderniseras på vårt eget lilla sätt. För oss är varje måltid lika viktig. Det må vara en tidig
frukost med morgontidningen i matsalen, en lunch med din nya chef, en
livfull familjemiddag eller en romantisk första date på slottsterrassen.
Mycket av råvarorna kommer från lokala producenter, ibland närmare
än du tror. Häringes äppelmust är nämligen gjord av slottsäpplen
från vår egen äppellund.

VI GILLAR DET LOKALA
För oss är det självklart att vara miljövän och att stå bakom FN:s
globala mål för hållbar utveckling.Vår omtanke om miljön visar
vi på flera sätt. Till exempel har vi inga engångsförpackningar på
rummet och vi lägger stor vikt vid att minska matsvinnet.

Visste du att:
Greta Garbo har ett eget rum
uppkallat efter sig, där du idag får
spabehandling av vår hudterapeut.
Här blir du mottagen som en
filmstjärna!
Sveriges första utomhuspool
av olympiska mått byggdes på
Häringe på 1930-talet, av ägaren
Torsten Kreuger.

Vi är stolt
IT-leverantör till
Häringe Slott.

Kontakta oss om du
också vill ha en trygg
och stabil IT-partner.
Loxodonta Stockholm | Telefon: +46(0) 70 394 63 33 | E-post: info@loxodonta.se

”Häringe is yours”
”Häringe is yours, baby!” Så lät det när Axel Wenner-Gren hade glädjen att meddela sin fru Marguerite
att han lyckats köpa loss Häringe Slott från Torsten Kreugers konkursbo.

Häringe Slott

E-post

137 91 Västerhaninge

info@haringeslott.se

Telefon

Hemsida

08-504 204 40

www.haringeslott.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 20253 • www.jssverige.se

Varmt välkomna – Häringe is yours!

