den familjära konferensanläggningen

Maten kommer från skogen.

Kronhjortsgården ligger 5 km väster
om Simonstorp och 25 km norr om
Norrköping längs väg 55.

Kronhjortsgården passar för både stora och
små sällskap. Vi erbjuder konferens, aktiviteter, bågskytte, blåsrör, yxkastning, skytte,
fiske, kanoter, vandring, bad, vildmarksarrangemang, bäversafari, spa inne och ute,
våffelstuga, logi och mat.
Passar både företaget, kamratgänget och
familjen. Här kan du vistas i lugn och ro
utan stress. Njut av fåglarnas kvitter och
forsens brus.

Låt väl smaka.

Vä lkommen att besö ka oss!

Logi i huvudbyggnad, stugor
eller trädhotell.

Myckelmossa såg, Simonstorp, S-61691 Å by
+46(0)11 88264, 88274
0708 882649, 0706 721141
byfalk@kronhjorten.se
Vä lkommen att kontakta oss idag!

www.kronhjorten.se
Vi är medlem i ekoturismföreningen

Konferens

Viltgaranti på menyn

Vildmarksspa och massage

Välkommen till Kronhjortsgården! En
modern konferensanläggning belägen
i den vackra kolmårdsskogen mellan
Katrineholm och Norrköping. Här kan
du konferera utan att bli störd.

För oss står maten i centrum. Vi hämtar
våra råvaror till övervägande del från
den svenska naturen. Ä lg och kronhjort, karljohan och kantareller, lingon,
blåbär, tranbär och kråkbär finns alltid
med bland urvalet på menyn. Så naturliga och hälsosamma livsmedel som
möjligt är fokus för oss.

Koppla av med ett avslappnande bad
i vår vedeldade badtunna, bastutunna
och relaxtunna nere vid lägerplatsen.
Där finns också grillmöjligheter samt
sittplatser och bord för upp till hundra
personer. Passar alla årstider.

Vi har en stor modernt utrustad konferenssal med AV-utrustning och projektor i tak samt whiteboardtavla. Trådlöst
nätverk med internet i hela anläggningen. Grupprum. Hiss. Mycket bra
ventilationssystem. Hela anläggningen
är handikappanpassad.

Vårt stora, moderna och funktionella
kök erbjuder många möjligheter. Varför
inte hyra vår kock och själva få en lektion i ädel matlagningskonst.

Inomhus kan du koppla av i vår
spaavdelning. Där finns stort bubbelbad, ångbastu och relaxrum där också
massagefåtöljen väntar på dig. Storbildsteve med bra ljudanläggning. Sovrum i
anslutning till spa.

