Upplevelse Aktivitet Mat Boende

B ALDERSNÄS H ERRGÅRD

2017

Baldersnäs Herrgård

Denna eleganta herrgård ligger vid Laxsjön i pittoreska Dalsland och
är omgiven av en romantisk engelsk park. Rummen i Herrgården har
utsikt över parken och i flyglarna ser man ut över Laxsjön och ängarna.
Lustfyllda smaker, storslagen natur och gedigna hantverk är vardag på
Baldersnäs Herrgård.

NYHETER!
• Halva priset på rum söndagar
• Spabad och relax
• 5-rätters säsongsmeny
• Vinkällare med provningar
• Sommarcafé
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Våra rum är inspirerande och harmoniska

Du kan välja att bo i
Herrgårdsbyggnaden
eller våra flyglar med utsikt över Laxsjön. Vi kan i
båda fallen garantera dig
en underbar övernattning.
På Herrgården är rummen personligt inredda och varierar i storlek
och stil. Några av rummen har originella kakelugnar. I flyglarna är
rummen inredda med Signera of Swedens möbelkollektion. Utsikten
över den magnifika parken eller sjön och ängarna är något du sällan
ser från andra hotellfönster.

Ert arrangemang blir till ett
oförglömligt minne . . .
. . . och vi sätter "guldkant" på Ert bröllop
eller fest i det Vackra Dalsland!
Vi har allt Ni behöver och lite till.
Inga önskningar är för små eller för stora.

Baldersnäs Herrgård • Baldersnäs 22 • 660 10 Dals Långed
0046 531 412 13 • www.baldersnas.com

3

Dags för en kickoff med aktiviteter eller ska ni
samlas för att planlägga verksamheten?
Då kan vi hjälpa till med arrangemanget!
Ta kontakt så sätter vi ihop ett paket som är
specialutformat för Era behov!
Vi har de rätta ingredienserna till lyckade möten!

På Baldersnäs kan ni mötas i en
natur
skön miljö vid Laxsjön nära
Dalslands kanal. Här finns ljusa och
genuina lokaler, perfekta för effektiva
möten - stora som små.
Våra konferensrum passar bäst
för grupper upp till 40 personer. Ska
ni hålla större företagsfester eller
event har vi utrymme för det i vår
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festlokal som rymmer upp till 300
personer.
Omgivningarna runt h
errgården
reflekterar menyn. Vi jobbar mycket
med lokalproducerad mat och sedan
maj 2012 är vi certifierade i ”Smaka
på västsverige” och från mars 2016
är vi även listade i White Guide.
Här har ni möjligheten att äta allt
från enkla r ätter till välkomponerade affärsmiddagar. Allt inramat i en
underbart lugn och skön
miljö.
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Vin & Mat
NJUTNING FÖR ALLA SINNEN!

Vinprovning med Herrgårdsmeny
Våra hovmästare ser till att den förtrollande upplevelsen blir komplett. Borden
är stilfullt dukade och det omsorgsfullt
valda vinet håller perfekt temperatur.
På våra menyer hittar ni tolkningar av
klassiska rätter lagade med passion
och lekfullhet. Utsikten över parken och
herrgårdskänslan gör måltiden till en
upplevelse.

Lunch serveras dagligen under säsongen kl. 12 - 15.
Restaurangen serverar 5-rätters menyer
med förbokning från kl. 18.

Pris 895 kr p/p min antal 8 personer.
inkluderar vinproving och femrätters meny
Gäller vid förbokning och tillgänglighet.

SPECIALPRIS

Vinprovning & Meny med boende i
delat dubbelrum inkl, frukostbuffè
på Baldersnäs Herrgård
Pris från kr 1345 kr
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Spabad
HOT & COLD

Skäm bort er! Börja med att bada i vår
nya härliga sjöbastu och ta ett dopp i
Laxsjön, avnjut sedan en avslappnande
stund i våra massagestolar.
Ta en kort promenad genom parken till
jacuzzin och den vedeldade tunnan som
har en underbar utsikt över Laxsjön,
parken och ängarna.
Ni får kall dryck, tilltugg och 2 härliga
timmar att rå om er själva.

HERRGÅRDSMASSAGE!
I Karl den XV’s paviljong kan vi nu även er
bjuda behandlingar vissa dagar i veckan.
Klassisk massage hel och halvbehandlingar för avslappning och smärtlindring,
även djupgående cirkulationsmassage
som är en unik method som bland annat
löser upp och motverkar spänningar.
Kontakta oss för priser, tillgänglighet
och bokning.

Pris 195 kr p/p min antal 8 personer.
Gäller vid förbokning och tillgänglighet.

SPECIALPRIS
Badpaket med 5-rätters meny,
boende i delat dubbelrum
inkl, frukostbuffè på Baldersnäs
Herrgård
Pris från 1295 kr
Restaurangen serverar 5-rätters alla kvällar
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Djur
VÄLKOMMEN TILL ÄLGPARKEN!

Hjärtligt välkomna till Dalslands Aktiviteter som är en av norra Europas största
anläggningar när det gäller upplevelser
och äventyr ute i skog och mark. Ni hittar
oss på Steneby Prästgård mitt i landskapet
Dalsland som är känt som "ett Sverige i
miniatyr".
Vi har skapat oförglömliga minnen hos våra
besökare i snart 25 år och 2017 blir inget
undantag. Vi erbjuder en rad spännande,
utmanande och roliga aktiviteter där vår
målsättning är att kunna erbjuda något för
alla åldrar på samma ställe oavsett väder
och årstid.

Parken ligger på Steneby gård mitt i
Dalslands vackra landskap. Här får man
mata och klappa våra tama älgar samt även
titta på dovhjortar som strövar fritt i hägnet.
Öppet juni - aug. för Drop in 10 -18 alla dagar.
Pris: 180 SEK/familj (2v, 4b)
65 SEK/vuxen 35 SEK/barn upp till 12 år
Dalslandsaktiviteter
0046 531 330 86 • www.dalslandsaktiviteter.se

SPECIALPRIS
Familjepaket med entrè till Älgparken.
Boende och frukostbuffè på
Baldersnäs Herrgård
Prisex per vuxen från 525 kr
Ta kontakt med vår bokning så hittar vi bästa
alternativet för er famijl.
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Familjefiske & Flytringsfiske
HÄFTIGT OCH SPÄNNANDE FISKE!

Vid familjefisket spinnfiskar och metar vi
abborre men vi har också chans att få gädda.
Vi utgår från Bengtsfors och fiskar i sjöarna
Ärtingen och Lelång. Fiskekort ingår. Ni kan
såklart även använda er egen fiskeutrustning
om ni vill. Vi fiskar ca 3 timmar innan ni är åter
vid bryggan.
Pris: 3500 SEK/familj och fisketur
(max 4 pers = 2 vx och 2 barn upp till 14 år)

OBS! Familjefisket sker från en ca 5 meter lång
öppen båt.

Flytringsfisket sker i en liten privat skogssjö
mitt ute i den dalsländska ödemarken. Ni fiskar
tillsammans med assistans av en guide. Ett lite
“annorlunda fiske” men som de flesta gillar.
Vadare, flytring och simfötter ingår i priset. En
matfisk per person ingår också. Övrig fångad
fisk sätts ut levande igen (Catch & Release)
Enklare lunch, kaffe och tilltugg ingår också.
Enklare spinnfiskeutrustning finns på plats eller
så använder ni er egen utrustning.
Grundpriset är 1200 SEK/pers.
Minimiantal är 4 pers.
Tommy Nerstrand fiskeguide
Office: +46 531 10018 Boat: +46 708 807222
info@dalslandfishing.com
www.dalslandsfishing.com

SPECIALPRIS
Familjefiske med boende i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé på
Baldersnäs Herrgård
Pris från

1350 kr

Flytringsfiske från 1700 kr p/p
Min 4 p.
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Golf
FORSBACKA GOLFKLUBB & MELLERUDS GOLFKLUBB

Forsbacka har i mer än 300 år upplevt
epoker allt från Järnbruk till Golfbana.
Idag finns allt Du behöver för att göra din
golfvistelse behaglig, med bra träningsmöjligheter, hotell, shop, restaurang
och flera sevärda kulturbyggnader.
Golfbanan ligger väldigt strategiskt
placerad i ett stycke svensk natur, där
sjön påverkar vyerna mellan åsarna på
ett hisnande vackert sätt.

Melleruds Golfklubb är en 18-hålsbana
med par 71. Banan ligger i ett naturskönt
område nära Vänern. Sunnanå hamn
och Vita Sandars Camping ligger bara
nån kilometer från klubben.
Klubbor och vagn kan du hyra på klubben. Driving range, kaffe, mat och shop.

För boende gäster finns reducerad greenfee, ta kontakt med reception

SPECIALPRIS
Golfpaket med dagsgreenfee och
boende i delat dubbelrum inkl. frukostbuffè på Baldersnäs Herrgård
Pris per vuxen från 700 kr
Restaurangen serverar 5-rätters alla kvällar
med förbokningar.
ENGELSK PARK
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Utmaning & Upplevelse
ETT AV VÄSTSVERIGES STÖRSTA UPPLEVELSECENTER!

Våra 2-timmars uteritter går på de
dagliga avgångarna under sommaren
medan våra halv- och heldagar samt
våra längre turer måste förbokas. Tänk
på att förkunskap inte är ett måste för
att delta på våra kortare turer, många är
de som börjat sin ridkarriär här!
På alla våra ritter medföljer en kunnig
ridguide.

HÖGHÖJDS AKTIVITETER
• Man utmanar sig själv
• Man skapar minnen för livet
• Man utvecklas utanför sin trygghetszon
• Man fysiskt och psykiskt tar sig an
nya utmaningar
Ziplina och Höghöjdsbana

NYHET! SKYTTESIMULATOR
Dalslandsaktiviteter
Steneby Gård, 660 10 Dals-Långed
0046 531 330 86
www.dalslandsaktiviteter.com

SPECIALPRIS
Upplevelsepaket med boende i delat
dubbelrum och frukostbuffè på
Baldersnäs Herrgård
Pris från 850 kr p/p
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Dalslands Kanal
DALSLAND ÄR SVERIGES SJÖRIKASTE LANDSKAP!

Gör en resa på Sveriges vackraste
vatten
led, Dalslands kanal, och bo i
underbar miljö på Baldersnäs Herrgård.
På kvällen serveras femrätters middag.
Kanalresan går antingen från Håverud
eller Bengtsfors, i båda fallen tar det

ca 20 minuter med bil. Båtresan tar ca
5 timmar och går genom 16 slussar och
över den kända akvedukten i Håverud.
Det serveras en god lunch ombord. Tillbaka går tåget som tar ca 30 minuter.
Gäller under säsongen 13/6-21/8.
Bokas med Dalslandsresor
0532 - 511 51
www.dalslandsresor.se
info@dalslandsresor.se

UPPTÄCK DALSLAND! Vi samarbetar med de flesta turistföretag i Dalsland och kan
erbjuda färdiga paketlösningar med kanalbåtar, cykel, dressin, kanot och vandring.
Hittar du inget som passar just dig så hjälper vi till att specialsy ett paket.
PROVA DALSLANDSRESOR. VI ÄR NÅGONTING ANNAT.

LÅT OSS ARRANGERA DIN SEMESTER ELLER KONFERENS!
Välkommen till Dalslandsresor
och Dalsland, det lilla landskapet med de stora upplevelserna!
Vi hjälper dig med allt, från att boka
en kanot till en färdig paketresa och
vi arrangerar naturligtvis alla delar i
din konferens, gruppresa eller buss
arrangemang.
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På gång under 2017
13-15 april

Påsk på Baldersnäs

25-28 maj

Konstvandring

25 maj - augusti

Hantverkare håller öppet
Fotoutställning på Baldersnäs Café

28 maj

Mors dag

6 juni

Nationaldagsfirande

18 juni

Veteran Classic Dalsland

23 juni

Midsommar

13 juli

Rickfors med Dick Johansson

13 - 14 juli

Barnens dagar

16 juli

Ponnyfälttävlan

5 augusti

Baldersnäsjoggen

12 augusti

Kanotmaraton

26 - 27 augusti

Medverkar på Glupsk

24 september

Medverkar på på Matfest

7 oktober

Oktoberfest - Reborn Band

20 - 22 oktober

Slottsmässor

24 - 25 november &
1- 2 december

Julshow

7 - 10 december

Klassiska julbord

Lunchöppet dagligen 19 juni - 6 augusti även 25-28 maj, 6 juni, 18 juni,
24 september, 20-22 oktober
Café Allé öppet helger fre-lör-sön start 23 juni övriga öppettider 6 juni,
18 juni, 20-22 oktober

Med reservation för ändringar
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Botell
BOENDE I FANTASTISKT FINA NYBYGGDA STUGOR PÅ
EN UDDE I LAXSJÖN CA 3 KM FRÅN HERRGÅRDEN.
Här kan ni hyra stuga på
klassiskt vis eller med Botell
service där det är bäddat
och klart när ni kommer och
vi tar slutstädning!
Det är två sovrum med två
bäddar i varje, toalett med
dusch, utrustat kök, matbord och sittgrupp samt sittgrupp på altanen.
Enkel stughyrning 1295 kr
per natt, ni har med egna
lakan och gör själva slutstädning.
Botell service 1995 kr per natt, det är
bäddat och klart och vi gör slutstäd.
Veckohyrning 7 nätter 6900 kr med
enkel stughyrning.
Hyra av linne: 150 kr p/p inkluderar
underlakan, påslakan, två örngott, handdukar - hand och dusch.
Frukost kan man köpa till på herrgården
95 kr p/p med förbokning.
Bokning: info@baldersnas.com
0046 531-41213
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Historik
Baldersnäs – Romantikens nedslag i Dalsland
Gästvän, halvön, som skönt mot dig ler, bjuder dig sorgerna glömma
I klippan, som tvärbrant höjer sig på
ena sidan av den gamla infarten står
en latinsk sentens: “Hospes, peninsula
haec cum amoena tibi curas omitte`, Gästvän, halvön, som skönt mot dig ler,
bjuder dig sorgerna glömma”. Baldersnäs historia började
redan på 1500-talet,
och gick då under
namnet Ballnäs.
Starten samman
faller med järnbruksutvecklingen i
Dalsland. På 1600talet men framför
allt på 1700-talet tog
järnbruksframställningen fart på allvar i
Dalsland.
De var spännande tider och entreprenörskapen frodades. Familjer som
Uggla, Waern, Posse och De Cyr var
stora producenter av tackjärn för vidare
export ut i Europa i slutet av 1700-talet
och samtida med Napoleon krigen.
Det romantiska parken på Baldersnäs växte fram under loppet av
1800-talet första hälft. Nu anlades
den engelska romantiska parken och
gården bytte namn till Baldersnäs efter
den nordiska guden Balder, den fredliga edlingena gudomlighet, som blev
Baldersnäs skyddspatron, en skulptur
finns nu i entrèn på herrgåden. Carl
Fredrik Waern var en mycket kunnig,
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innovativ bruksägare, hans parkanläggning var en förebild i Sverige och utomlands.
I slutet av 1800-talet tog järnhanetringsäventyret slut och familjen Waern
var tvungna att sälja gården. I början av
1900 bytte gården
ägare flera gånger
innan civ.ing. Rudolf
Lilljeqvist
köpte
Baldersnäs
1908.
Rudolf rev ner den
gamla trädbyggnad
och och byggde en
ny stenbyggnad, som
blev färdig 1912. Den
nya herrgården innehöll 23 rum, däribland ett antal gästrum, guvernantens-och barnsköterskans rum, matsal,
biblioteket och en stor hall med öppen
spis av engelsk typ på nedervåningen.
Rudolf Lilljeqvist startade EKA (Elektrokemiska Aktiebolaget) som anlades
vid Bengtsfors ström-, nu EKA-område- Sveriges första miljörum. En av
stiftarna till den nya fabriken var Alfred
Nobel. Rudolf är mest känd som en av
två stiftare bakom Nobelpriset.
Rudolfs familj bodde kvar fram till
1974, då inköptes Baldersnäs herrgård
av stiftelsen Baldersnäs. Större delen
av Baldersnäs blev 1975 naturreservat. Sedan 2005 har Baldersnäs varit
privatägt.
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Baldersnäs är en anrik herrgård
På en grön halvö i Laxsjön är idylliska Baldersnäs Herrgård placerad.
Sagan om gårdens historia börjar
med Carl Fredrik Ugglas utveckling
1796, varefter fastigheten är kvar i
familjens ägo många år framöver.
Den nuvarande huvudbyggnaden
uppfördes 1910 av dåvarande ägaren
Rudolf Liljeqvist. Denne och sedermera hans familj ägde Baldersnäs till 1975, då först kunde allmänheten njuta av
både herrgården och naturreservatet
Från KARLSTAD
Från HALDEN
och OSLO
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Åmål

Bengtsfors

Från STRÖMSTAD
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Bäckefors
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Mellerud
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Uddevalla

Vänersborg
Trollhättan
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Från GÖTEBORG
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Baldernäs Herrgård med samarbetspartners
erbjuder färdiga paketlösningar!
AKTIVITETER - UPPLEVELSER - MAT - BOENDE
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