
För Bokning och Information:  
Telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se  •  www.svana.se

Funderingar på festligt fi rande?

BRÖLLOP, FAMILJEFEST, FÖRETAGSEVENEMANG, KICK OFF…
Få tips och idéer på dukningar, lokaler, mat och musik... och njut av en kopp kaffe i vårt Herrgårdscafé 

ÖPPET HUS  
TORSDAG 10 MAJ KL 12 -16

—
Hoppa på ”SVANÅ-BUSSEN” utan kostnad som går 12.00 och 13.30 från Domkyrkan samt 

åter från Svanå 14.30 och 16.00. För garanterad plats ring 0700 06 46 80

—

”PROVA PÅ BO” – 500,-/person inkl. frukost*
* Gäller del i dubbelrum och endast 10 maj. Endast förbokningar 

• Svanå Herrgårdscafé har säsongspremiär i samarbete med 
Jaktvårdsgården i Lillhärad, med bröllopstema, tårtor från 
Kenny Hansen, bröd, paj samt Götlunda glass från Arboga.

• Hamburgare direkt från grillen säljs av Aros Catering och 
Lasse Lindholm som leverar mat till stora och små sällskap. 
Vickningstips.

• Historisk rundvandring med Lasse Ekeberg  kl. 13.00 och 
15.00 

• Ponnyridning för de allra minsta.

• Inspiration för bröllop; Olika dukningstips i tre Matsalar, 
”Classic elegance”, Boho chic ”50 shades of grey””, Festive 
glam”. Vigselplats i trädgården samt Display av desserter

• Herrgården Matsal dukad för fest och Gästrum riggade för 
romans.

• Kock Martin Löving delar med sig av råd på mat och dryck 
för all slags fest.

• Fotograf och stylist Agneta Gelin pratar dukningar, styling 
och fotografering.

• Greenroom Blommor & Design med florist Sandra Petters-
son fyller borden med blommor & blader samt ger råd och 
tips för bröllop och fest.

• Spiravill´s Irene Tjerngren visar och berättar om hur du 
kan få hjälp med att planera din trädgårdsmiljö. Ett pågåen-
de arbete i Svanå Herrgårds trädgård börjar även att ta form 
för att skapa ett intimt ”rum” för fest o firande.

• Musik och underhållningstips från EdiSax som även går 
runt med sin saxofon…

• Få svar på frågor om vigsel i kyrka och park. Norrbo försam-
ling informerar.

• ”Må ditt bästa jag” till fest och vardag. Marie Gerhke berät-
tar om friskvårdande   produkter från Scandinavian Herbs.

• Ta med egen picnic o strosa i Engelska parken eller förbe-
ställ picnic ”korg” hos oss för 95kr

• Kanske har de snälla fåren hunnit komma hit.

• Historisk promenad på egen hand efter karta, berättar om 
Svanå, bruken och bylivet förr.

• Känn historiens vingslag! Arkiv Västmanlands Christi-
na Sirtoft Breiholtz håller öppet i Svanå bruksarkiv och 
intilliggande musiedel. Här finns vackra kartor och andra 
originaldokument som kan berätta om brukslivet genom 
århundradena.


