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Information
Län: Örebro
Kommun: Nora
Kategorier: Konferensanläggningar, Hotell, Naturupplevelser
Position: 59.5829,14.9725

Kontaktuppgifter
Tel: 0587-91210
E-post: info@akerbyherrgard.se
Hemsida: http://www.akerbyherrgard.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/%C3%85kerby-Herrg%C3%A5rd-1379
942482321294/timeline/?ref=page_internal

Beskrivning
Åkerby Herrgård, med panoramautsikt över Fåsjön och blånande
höjder i horisonten är en oas i herrgårdsmiljö. Åkerby Herrgård är
ett uppskattat och välbesökt naturnära kurs-
och konferenscentrum med hotell och restaurang.
 
En perfekt plats och med miljöer för alla former av arrangemang
och aktiviteter, med anor från den tiden när bygden ekade av
ljuden från järnhanteringen.
 
Här finns en fantastisk kapacitet och möjligheter: Åkerby
Herr-gård, känd för den goda maten, består av flera olika
byggnader med många möteslokaler och högtidslokaler med olika
funktion-er och miljöer.
 
Det finns en badstrand för bad utomhus och även en rökbastu.
Anläggningen är belägen mitt i natur- och kulturhistoriska miljöer
som skapar mervärden.
 
Konferens, kick-off, medarbetardagar, kurser – listan kan göras
lång när det gäller vad vi kan erbjuda Ert företag. Vi har miljön där
Ni kan jobba ostört och koncentrerat. Njut av naturen, miljön och
lugnet i rasterna och vi vågar lova att prestationerna blir bättre i
arbetspassen.
Familjefest, bröllop, födelsedagsfest, kusinträff, begravning eller
bara en lugn helg på tu man hand med möjlighet till utflykter i
Bergslagen – ett av Sveriges mest kultur- och upplevelserika
områden.
Catering, om ni vill vara hemma eller i egen lokal.
Vi levererar efter överenskommelse.

Priser
Se hemsidan för mer information.

Öppettider
Se hemsidan för mer information.

Vägbeskrivning
Åkerby herrgård
713 93 NORA

Vägbeskrivning till Åkerby
Från Falun, Borlänge och Ludvika
Kör riksväg 50, passera Storå och
fram till Fanthyttan. Sväng höger på ”Tre Sjöars Väg”



mot Nora. Följ vägen
till 
Born och där höger mot Åkerby och Järnboås. Efter ca 4 km
ligger Åkerby Herrgård på höger sida.
Från Örebro
Kör riksväg 50 mot Falun. Efter ca
30 km sväng av till höger mot Nora. Kör på riksväg 244 tills skylt
med avfart 
Nora åt höger. I Nora följ skyltar mot Storå/Järnboås. Vid Born
sväng vänster mot Åkerby och Järnboås. Efter ca 
4 km ligger Åkerby Herrgård på höger sida.
Från Karlskoga, Kristi
nehamn och Karlstad
Kör E18 mot Karlskoga. Sväng in på Noravägen (
Följ skylt mot Rosendal, Bofors Port R
). Följ skyltar mot Nora. I 
Nora följ skyltar mot Storå/Järnboås. Vid Born sväng vänster mot
Åkerby och Järnboås. Efter ca 4 km ligger 
Åkerby Herrgård p
å höger sida.
GPS kordinater:
Adress: Åkerby Herrgård, Fåsjöhyttan Åkerby 112, 713 93 Nora
Latitud: N 59º 34,99
Longitud: O 14º 58,22
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