upplevelsemeny

nääs fabriker hotell & restaurang
Nedan har vi samlat exempel på upplevelser som du kan boka till för att göra din vistelse extra härlig.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller boka in någon av upplevelserna.

031-799 63 00 hotell@naasfabriker.se
lyxigt till badet
nääs fabrikers badhuskit
Upplev närproducerade produkter när de är som bäst. Uppfriskande och svalkande
vindar med noter från trä, vanilj och mint kombineras med Nordisk bomull och
ängskrasseolja i perfekt harmoni för en rofylld stund i badet. Badhuskitet innhåller
kroppsskrubb, ansiktsskrubb, ansiktsmask och ansiktskräm.
pris: 250:-

osteopati, massage & yoga
Vi samarbetar med NOH Clinic. Här erbjuds olika massagebehandlingar, osteopatisk
behandling samt yoga i mindre klasser (även PT yoga). Ni hittar NOH Clinic på tredje
våningsplanet i Mellersta Fabriken (övre entrén). 					
bokning & info: www.nohclinic.se, behandlingar bokas online här
Det går också bra att ringa Andrea 0727 - 00 15 09 eller Terese 0739 - 27 00 75.

aktiviteter för hela familjen
shuffleboard
Prova på att spela shuffleboard – ett spel som passar alla oavsett ålder eller 		
förkunskaper. Välj om ni vill spela på en av golvbanorna eller på bord. Kostnadsfritt.
boule
Vår boulebana ligger i anslutning till restaurangens uteservering. Bouleklot lånas i
receptionen. Kostnadsfritt.
nääs fabriker app
Gå historisk vandring eller låt barnen gå en quizrunda här på Näär Fabriker.
Upptäck platsen och vackra bruksorten Tollered på egen hand med vår app. Här finns
texter och bilder om platsens historia och nutid. Barnquizen har tio olika frågor och
stopp på området. Lycka till!
Läs mer om vår app och nedladdning här
utegym & naturlekplats
Kör ett härligt styrkepass i vårt utomhusgym. Gymmet ligger en liten bit bort längs sjön
till vänster om hotellet. Här finns även vår fina naturlekplats för barn. Fråga oss gärna i
receptionen så hänvisar vi dig rätt.
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blommor, rosenblad & ballonger
blombukett på rummet
Överraska ditt sällskap med en fin bukett på rummet! Välj mellan två olika storlekar.
pris: lite mindre: 250 :- lite större: 450 :- (avgift för bud tillkommer med 170:-)
rosenblad
pris: 500 :- i leveransavgift och dagspris för rosorna.
ballonger & godis
pris: 250 :- för tre heliumballonger och en liten godispåse.

läskande dryck och tilltugg vid ankomst
champagne
1/1 flaska pris: 1295:-

1/2 flaska pris: 645:-

mousserande
1/1 flaska pris: 395:-

1/2 flaska pris: 199:-

alkoholfritt bubbel
75 cl
pris: 250:fabrikens röda vin 75 cl
pris: 395:fabrikens vita vin 75 cl
pris: 395:alkoholfritt vin
Vitt eller rött, 75 cl
pris: 250:öl
Hotellets egna öl, 2 x 33 cl
pris: 150:charkbricka
Tre sorters lufttorkade charkuterier med en bit svensk lagrad ost.
pris: 165:-/pers
ostbricka
Tre sorters lagrade dessertostar med tillbehör.
pris: 165:-/pers
disas praliner
Handgjorda praliner av vår chefskonditor Disa Molin. Pralinerna är tillverkade av
de bästa råvaror och enbart högkvalitativ choklad från Valrhona. 			
pris: 80:-/4st eller 175:-/9st
snacks
pris: 30:-/pers
frukt och bär
pris: 175:-/pers
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