Örenäs
Slott
Paket & upplevelser
Höst & Vinter 2020-2021

COVID-19

På Örenäs Slott prioriterar vi våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet.
För oss är det av största vikt att hålla vår normalt höga servicenivå och samtidigt
följa myndigheternas rekommendationer. Vi har även tagit fram egna, förstärkta
rutiner och åtgärder för alla våra avdelningar.
Vår broschyr ”Safe stay” finner ni på vår hemsida, där kan ni läsa mer om hur vi
hanterar det ”nya normala” på vår anläggning.
Vårt läge i avskilda och underbart vackra omgivningar ger våra gäster ytterligare
möjligheter till en avslappnande, bekväm och säker vistelse hos oss.
Vi hoppas att detta kan försäkra er om vi gör allt vi kan för att ni ska få
en så trygg och behaglig vistelse hos oss som möjligt.

Vår
slot

HOTELLET

Anläggningen har totalt 115 rum och 230 bäddar. Rummen är utrustade med dusch, vattenkokare, tv samt hårtork.
På slotts- och herrgårdsrummen finns det även en minibar med goda drycker och snacks. Trådlöst internet finns över hela området.
I hotell- och herrgårdsbyggnaden finns gym samt in- och utgång till slottsparken och vårt pool- och bastuområde.

STANDARDRUM

SLOTTSRUM

JUNIORSVIT

Våra standardrum hittar ni i hotellbyggnaden strax intill
slottet. Samtliga rum är smakfullt inredda och har utsikt
mot antingen slottet, parken eller poolområdet.

Våra slottsrum hittar ni på slottets översta våning
med härlig utsikt mot slottsparken och havet.
Dessa rum är inredda med slottskänsla.

Vår rymliga juniorsvit hittar ni i vår herrgårdsbyggnad med
härlig utsikt mot slottsparken och havet. Detta rum är
inrett i egen unik herrgårdsstil och har träbjälkar i taket.

SLOTTSSVIT

Vår vackra slottssvit hittar ni på slottets översta våning med härlig utsikt över hela
slottsparken och havet. Detta rum har ett lyxigt vardagsrum, separat mysigt sovrum
samt rymligt badrum med både dusch och badkar.

NYHET

HERRGÅRDSRUM

Vår senaste, helt nyrenoverade, rumskategori.
I den här delen av hotellet ligger fokus på herrgårdskänslan med tegelväggar, bjälkar i
taket och varma textilier.

SAMLA GÄNGET
FÖR EN HELG PÅ SLOTTET

Träningspass, Prosecco
& Trerätters middag

Föreläsningar, Pass &
Fantastisk natur

TJEJWEEKEND

TRÄNINGSWEEKEND

• Lunch • Aktivitet: Music Quiz • Träningspass
• Varma badtunnor • Proseccoprovning
• Trerätters middag • Logi • Slottsfrukost

• Välkomstfika • Lunch • Eftermiddagsfika
• Träningspass • Föreläsningar • Tvårätters middag
• Logi • Slottsfrukost • Lunch

I samarbete med
Priser och tillgängliga datum finner ni på vår hemsida: www.orenasslott.com
I samtliga paket ingår tillgång till gym, bastu och varma badtunnor.

TAUDIEN

NYHET

VANDRINGSWEEKEND

Missa inte möjligheten till en skön vandringshelg – byt ut liggunderlaget mot ett bekvämt
hotellrum och checka ut med påfyllda energidepåer!
Paketet innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Lunch på Slottet
Guidad vandring
Eftermiddagsfika i naturen
After hike på Örenäs med tillgång till varma badtunnor & bastu
Trerätters middag på slottet
Logi
Slottsfrukost

HISTORISK MILJÖ
SOM BJUDER IN TILL
AVKOPPLING OCH UMGÄNGE

KLASSIKER ÅRET OM
- SLOTTETS
HELGLUNCH Vår helglunch inleds med en salladsbuffé till förrätt och måltiden avslutas med något sött till kaffet.
Dagens varmrätt får du på tallrik direkt från köket.

- AFTERNOON TEA
MED JAZZ Vid utvalda tillfällen bjuder Örenäs Slott
in till Afternoon Tea med jazz framförd av olika musiker.

Lördagar & Söndagar
kl. 12.00-14.00
(ej tillgänglig Fars dag 8/11
och den 26/9 då vi
serverar Afternoon Tea)

Vårt kök dukar fram nygräddade scones, sandwiches samt
bakverk och kakor för alla smaker. Njut av slottets historiska
atmosfär, den vackra interiören, musiken och
den trevliga samvaron.
Kl. 14.00-16.00
Se vår hemsida för
tillgängliga datum.
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FIRA LOVET
PÅ SLOTTET

Under årets
lovperioder välkomnar vi
barn och vuxna som håller ledigt.

Vi erbjuder aktiviteter speciellt
framtagna för dessa tillfällen så som
skattjakt i parken och pingis.
Sportlov
19-28 feb
Alla barn upp till 14 år bor gratis
och barn upp till 9 år äter
Påsklov
26 mars - 5 april
kvällens barnrätt
utan kostnad.
Höstlov
23 okt-1 nov

8/11

FARS DAG

Skäm bort pappa med lyxig
Fars dag-middag på slottet.

Fira Fars dag i härlig slottsmiljö med en lyxig middag i två eller tre rätter.
Köket blandar med kärlek årstiden med våra svenska och närodlade råvaror, och de
läckra rätterna serveras vid bordet.
Vi rekommenderar att ni bokar bord i god tid.

Traditionell skånsk Gåsamiddag på slottet 13 & 14/11
Sätt guldkant på tillvaron genom att
stanna hos oss över natten för vårt
paket Gåsweekend.
För mer information och bokning besök vår hemsida
www.orenasslott.com

VÅRA FACILITETER

Visste du att vi har
härligt varma badtunnor som
finns tillgängliga för våra gäster året
om?
Dessutom erbjuder vi träningsmöjligheter
både i vårt inomhusgym och i vår
fitnesspark i slottsparken med
härlig utsikt över Öresund
och Ven.

JULBORD PÅ SLOTTET
27/11-19/12

Klassiskt julbord på buffé

Välj mellan att avnjuta slottets klassiska julbord till lunch eller kvällen. Tillgängligt följande
datum: Kvällsservering 4-5/12 och 11-12/12 • Lunchservering 5-6/12 & 12-13/12

Julbordskvällar med pianobar 5/12 och 11/12

Två utvalda tillfällen i julbordssäsongen underhåller vi med stämningsfull Pianobar efter det
klassiska julbordet på slottets andra våning.

Avsmakningsmeny med julinspirerade smaker

Med stort fokus på närodlat serverar vi årets avsmakningsmeny vid bordet i form av
4 serveringar. Erbjuds under hela julbordsperioden med undantag för följande
datum: 4, 5, 11 och 12 dec, ej heller söndagar. Kombinera gärna med konferens.

Jullunch

Serveras på tallrik i form av 3 serveringar på slottet måndag-fredag kl. 12.00-13.30 (mot
förbeställning) Kombinera gärna med konferens.
Notera att slottets jullunch endast dukas upp om det finns 30 bokade gäster eller fler. Förhandsbokning krävs.
Använd vårt formulär för bordsbokning eller ring 0418-45 11 00 alternativt skicka e-post: bokning@orenasslott.com.

Passa på att unna er en övernattning i samband med julbordet
I vårt paket Julbordsweekend ingår:
•
•
•

Slottets skånska julbord
Logi
Slottsfrukost

Pris från 1 420 kr per person (del i dubbelrum)
Priset gäller för våra standardrum i hotellbyggnaden - slottsrum eller herrgårdsrum kan bokas mot tillägg.

JULHELGEN 23-26/12
Som en klassisk saga från förr. Lämna stök i kök hemma och fira jul tillsammans med oss på Örenäs
Slott. Mellan den 23 december och 26 december håller vi slottet öppet för dig och dina nära och kära.
Låt oss ordna med ditt julstök och få en oförglömlig julhelg i historisk miljö.
Uppesittarkväll 23 december

Julafton 24 december (klädsel kväll: mörk kostym)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Afternoon tea-buffé med skinkprovning
Cocktailparty med musikunderhållning och pyntning av
slottsgranen för barnen
Trerätters middag i restaurangen
Kaffe

Julfrukost
Slottets julbord
Kaffe och glögg till Kalle Anka
Jultomten kommer med paket till alla snälla barn
Julbön i Glumslövs kyrka 17:00-17:40 (valfritt, transport på egen hand)
Trerätters middag i restaurangen
Kaffe

Juldagen 25 december

Annandag jul 26 december

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Julotta i Glumslövs kyrka (valfritt, transport på egen hand)
Julfrukost
Trevliga aktiviteter för vuxna & barn
Slottets juldagslunch
Kaffe och kaka
Fördrink och mingel
Trerätters middag i restaurangen
Kaffe

Julfrukost

För information om tillgänglighet och priser, besök vår
hemsida www.orenasslott.com.

nd)

NYÅR PÅ SLOTTET

Fira in det nya
året på Örenäs Slott.
Höj champagneglasen vid
midnattsslaget och njut av den
vackra omgivningen och magnifika
utsikten över Öresund och Ven
medan våra fyrverkerier lyser
upp vinternatten.

Nyårspaket 2 dygn
30/12
•
Fördrink & mingel
För priser &
•
Trerätters middag
tillgänglighet;
•
Logi & frukost
besök vår hemsida
31/12
•
Afternoon tea
www.orenasslott.com
•
Fyrarätters middag
•
Vinpaket (fyra glas vin)
•
Kaffe & dans till levande musik
•
Nyårsskål i champagne
•
Vickning
•
Logi & frukost

ALLA HJÄRTANS DAG
Trerätters middag

inspirerad av kärleken, serverad i slottsmijö

495 kr/pers
Trerätters middag, logi & frukost
För er som vill lyxa till helgen till hjärtligt pris

995 kr/pers
i dubbelrum

Magiska

Slottsbröllop
Högsäsongen hos oss ligger under de klassiska sommarmånaderna
maj-september, men vi vill även slå ett slag för de otroligt vackra höstoch vintermånaderna. De häftiga färgskiftningarna under hösten och den
isande frosten under vintern är lika storslagna som sommarens grönska.
Dessutom erbjuder vi våra allra bästa priser under den här säsongen utan
krav på antal gäster.
Nedan kan Ni läsa mer om de 3 bröllopspaket som vi erbjuder.

• Fördrink Mousserande vin*
• Trerätters bankettmeny
• Bröllopstårta & Kaffe		

KLASSISKT

från 1 195 kr/kuvert

• Snacks (chips, nötter och salta pinnar)
• Två glas vin med en påfyllning (husets viner)*
• Vickning: Korv med bröd

Villkor: säljs endast till sällskap i Slottsmatsalen och Blå salongen under högsäsong.
Brudparet förbinder sig att boka slottets samtliga 10 hotellrum i de fall då festlokal Tranchell är
bokad.
Period: finns ej tillgängligt på lördagar under högsäsong (maj-september).
Innehåll och priser avser 2021.

ELEGANT

från 1 445 kr/kuvert

• Fördrink Mousserande vin med en påfyllning*
• Snittar (3st/pers)		
• Trerätters bankettmeny
• Tre glas vin med en påfyllning* • Bröllopstårta
• Kaffe & avec		
• Vickning
Villkor: säljs i alla salonger, minst 70 betalande gäster på lördagar under högsäsong och minst
50 betalande gäster på fredagar under högsäsong.
Brudparet förbinder sig att boka slottets samtliga 10 hotellrum i de fall då festlokal Tranchell är
bokad.
Innehåll och priser avser 2021.
FOTO: ANNA LAURIDSEN

LYX

från 1 795 kr/kuvert

• Fördrink Champagne med en påfyllning*
• Snittar (4st/pers)		
• Trerätters bankettmeny
• Fem glas vin* 		
• Bröllopstårta
• Kaffe & avec		
• Vickning
Villkor: säljs i alla salonger, minst 70 betalande gäster på lördagar under högsäsong och minst
50 betalande gäster på fredagar under högsäsong.
Brudparet förbinder sig att boka slottets samtliga 10 hotellrum i de fall då festlokal Tranchell är
bokad.
Innehåll och priser avser 2021.
* Alkoholfria alterntiv finns.

EN

SÄKRA MÖTEN

26 konferenslokaler fördelade mellan historisk slottsmiljö och modernt konferenscenter.
Något för alla möten oavsett om det är för den lilla gruppen eller det större sällskapet.
Vi håller hårt på säkerheten och tryggheten kring Covid-19 genom att erbjuda luftiga ytor både inom- och utomhus.
Vi lägger även stor vikt vid att begränsa antalet platser runt om på hela anläggningen.

Örenäs Slott, Hotell och Konferens AB
261 63 Glumslöv
+46 (0) 418-45 11 00
www.orenasslott.com
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och justeringar.

