
Året runt erbjudanden 
på Sundbyholms Slott!

  

          Festlig Fredag!

Förmiddagskaff e med hembakat bröd
Serverad lunch, dryck, kaff e & godbit
Eftermiddagskaff e med goda fi kabröd
Hyra av tidsenliga rokokodräkter (alt. vikingadräkter)

Kanonsalut (ingår om över 20 per, samt röda mattan för er som 

bokar maskeradbal)

Trerätters serverad middag
Logi i dubbelrum eller enkelrum
Frukost på slottet
Lördagens konferenslokalhyra ingår
för grupper över 20 personer

Ni får gärna byta ut 1700-tals maskeradbal mot en 
vikingamiddag!

Be oss om en off ert!

https://sundbyholms-slott.se/konferens/festlig-
fredag/

       We Love Mondays!

Kom och gilla måndagar tillsammans 
med oss. I helpensionen får Du då 
följande mervärden:

50% rabatt på lokalhyra
En välkomstdrink innan middagen
Större delen av året får ni dessutom 
rabatt på helpensionen måndagar

Be oss om en off ert!

https://sundbyholms-slott.se/konferens/
welovemondays/

info@sundbyholms-slott.se

016 - 42 84 00
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           Fessttlliigg Fredaagg!!

Föörmiddagsskakaff ff e e med hembakat bbrörödd
SeServvereradada llununch, drddd ycyck,k, kaffaffeee & godbibitt
EEfteermrmmididddadad gsgsg kakaaff ff ee memem dd gogogodad fifikkababröröd
HyHyHyrarararr aaaavvv tititiidsdsdsd ennliligagaa rrrokokkokokokododräräräktkterer (al(a t. vikingadrdräktä er)r

KaKaK nonsnsn alut (in(inngårgår omom övövö erer 20 20 perperr, s, , amt röda matmm tan för er som

bokbokkar ara maskeradbdbal)al)a

TrTrrerere ätätättetet rsrs ssererrvevevv rad middag
LoLoLoogigiggigi ii dddubbbbelrumum eellerer eeenknn elrumm
FrFrukost t t påpp  slottet
LöLördrdagagggenenenens s kokonfnfererenenennslssslokokokkalalhyhyh raraaa iiiingngngngårååår
för grupper över 20 personer

        WWe Love MMonnddaaayyss!

KoKomm ococochhh gigiggg lllla aa måmmmm ndagarara  tililillslsamammmmamam nsnsnsn  
meeddd oso s. I hhele pensioi nen fåfår rr DuDuDu då 
föföljjjande merrväv rdenene ::
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