
Sommarpensionat på slottet

Aktiviteter- ett urval

• Rundvandring där vi berättar slottets historia, 

och som avslutas med en fikastund där vi 

informerar om vilka vi är och veckans 

program.

• Fri tid för promenad i omgivningarna, koppla 

av på glasverandan eller gå ner till 

relaxavdelningen.

• För den som är nyfiken på sociala medier, lär 

vi ut enkla tips och trix, tex om Facebook.

• Vi samtalar och utbyter minnen och delar 

glädje.

• Polisen och brandkåren kommer och 

informerar om vad som är bra att tänka på och 

besvarar gärna frågor.

• Lättare gymnastik och mjuka övningar för 

kroppen.

• Musikquiz eller bingo i vår slottspub där det 

även finns biljardbord för den som vill spela.

• Promenad och picknick i det gröna.

• Grillfest i slottsparken, med möjlighet att 

bjuda in barn, barnbarn eller en vän att vara 

med.

Mat & Dryck

Frukost
En fin start på dagen med en generös 
frukostbuffé. 

Lunch
En lunchbuffé med sallad och varmrätt, 
smör, bröd, mineralvatten eller ett glas 
vin. Kaffe och kaka.

Eftermiddagsfika
Vi bjuder på hembakt kaffebröd och 
läskande drycker, kaffe och thé. 

Fördrink
Innan middagen serveras ett glas gott i  
slottsparken, på bryggan eller i salongerna.

Middag
Där kommer vi variera med allt från 
serverade middagar i slottets salar till 
grillbuffé som dukas upp i vår fina 
sommarlounge. Till middagen serverar vi 
vin alternativt alkoholfritt alternativ.

Bokning och kontakt
sofia@noorsslott.se eller 018-380500
Hör gärna av dig om du har några frågor eller 
vi se förslag på program för veckan.

Trivsamma sovrum med sköna sängar för en god 
natts sömn och med en personlig atmosfär för 
harmonin. Vi har flera sovrum i markplan.

Relaxavdelning 

Vår relaxavdelning öppnar upp med varma bad 
och bastu och mysig miljö på eftermiddagarna. 
Möjlighet att beställa behandlingar såsom 
massage och manikyr finns.

Sjöveranda

Vi har en fantastisk veranda där ni kan sitta och 
ta en kopp kaffe, läsa en tidning, bok eller bara 
samtala.

Datum

Måndag- fredag den 5-9 augusti 2019. 

Pris

9 995kr för enkelrum eller 7 500kr för del i 
dubbelrum. 

Priset är all inclusive och inkluderar boende, 
helpension inkl dryck, aktiviteter och är med 
pensionärsrabatt. 

❖Slottet har 25 sovrum så endast ett begränsat 
antal platser.

www.noorsslott.se Ledingevägen 93, 741 44 Knivsta 018-38 05 00

Hjärtliga hälsningar, 
Sofia och Maria med personal på 

Noors Slott

GULDKANT & 

UMGÄNGE I 

SOMMAR
• Ett program utvecklat för 

seniorer

• Omtänksamt, tryggt och lustfyllt

• 5-9 augusti 2019

• Rabatterat pris

Vi på Noors slott skulle vilja bjuda in till härliga dagar på slottet. 

Vi vill pyssla om och ge möjligheten att umgås med andra personer. Tid för samtal, 

promenader, goda måltider, möjlighet till varma bad och bastu under hela 

vistelsen. 

Vi kommer se till att det finns  trevliga aktiviteter och små överraskningar under 

hela vistelsen som förgyller och ger mer att njuta av. Att gästa Noors Slott ska vara 

lite som att komma hem- vi finns här för er.

Boende mm

Inbjudan - Slottsfika & 

visning
För dig som vill veta mer om 
sommarpensionatet bjuder vi in till 
slottsfika, ring och boka i förväg. 

https://noorsslott.se/sommarpensionat/

Tips!
Begränsat antal 

platser, först till 

kvarn gäller!
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