
     älkomna att fi ra påsken i vårt påskpyntade slott. Välj vilket paket som passar dig och ditt sällskap bäst!

Om du hellre vill komma på en mordgåta, så erbjuds Mordweekend med en interaktiv mordpjäs till en trerätters 
middag på påskafton i ett separat paket. Se www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/mordweekend/

Påskpaketet en natt med incheckning Skärtorsdagen:

 Påskägg och mousserande vin (läsk till barnen) vid incheckningen efter kl 15.00.
 Välkomstfi ka med kaff e/te och tre sorters bakverk från slottskonditorn.
 Trerätters weekendmiddag på slottet, men förrätten är utbytt mot en påskinspirerad förrätt.
 Frukost i slottets källarvalv kl 8-11.
Medtag badkläder för fria utomhus hot spa bad mellan klockan 16.00 och 18.00 på torsdagen i mån av plats. Hot spa 
baden kan därför inte bokas för eget bruk denna dag. Åldersgräns för bad är 8 år och måste ske i vuxnas sällskap.

Påskpaket en natt med incheckning Långfredagen alternativt Påskafton:

 Påskägg och mousserande vin (läsk till barnen) vid incheckningen efter kl 15.00.
 Slottets stora afternoon tea (med påskens alla gotter) kl 15.00.
 Om incheckning fredag: Trerätters weekendmiddag på slottet, men med påskinspirerad förrätt.
               Om incheckning lördag: Påskbuff é (traditionell med både kallt och varmt) samt dessert på buff é.
 Frukost i slottets källarvalv kl 8-11.
Medtag badkläder för fria utomhus hot spa bad mellan klockan 16.00 och 18.00 på påskafton i mån av plats. Hot spa 
baden kan därför inte bokas för eget bruk denna dag. Åldersgräns för bad är 8 år och måste ske i vuxnas sällskap.

Tvånätters påskpaket med incheckning Skärtorsdagen och utcheckning Påskafton: 
 Påskägg och mousserande vin (läsk till barnen) vid incheckningen efter kl 15.00.
 Välkomstfi ka med kaff e/te och tre sorters bakverk från slottskonditorn.
 Kockens val av trerätters middag på Skärtorsdagens kväll. 
 Slottets stora afternoon tea (med påskens alla gotter) på Långfredagen kl 15.00.
 Trerätters weekendmiddag på Långfredagens kväll med påskinspirerad förrätt.
 Frukost båda morgnar kl 8-11. 

Tvånätters påskpaket med incheckning Långfredagen och utcheckning Påskdagen: 
 Påskägg och mousserande vin (läsk till barnen) vid incheckningen efter kl 15.00.
 Slottets stora afternoon tea (med påskens alla gotter) på Långfredagen kl 15.00.
 Kockens val av trerätters middag på Långfredagens kväll.
 Slottets stora afternoon tea på Påskafton kl 12.30.
 Traditionell påskbuff é med kallt och varmt samt dessert på buff é på påskaftons kväll.
 Frukost båda morgnar kl 8-11.

Vi erbjuder barnpriser i extrasäng med en speciell trerätters barnmeny (påskafton samma buff é som vuxna).
För rumskategorier och priser, se www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket/paskweekend/
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