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Välkommen till Nora!
Och välkommen till vår nya besöksguide för grupper. En guide 
som underlättar för dig som arrangör, företag och förening i din 
planering av ett besök hos oss. 

Resa och uppleva tillsammans är ju alltid roligare. Åk på en grupp-
resa eller aktivitet till Nora – trästaden i Bergslagen. Här finns 
besöksmål, aktiviteter och boenden som passar både större och 
mindre sällskap, många guidningar som kan inspirera att lära mer 
om Bergslagens historia och flera platser att njuta av kulturmiljöer, 
fika och lokal mat. Vi hoppas att denna guide även inspirerar dig 
som vill uppleva något med arbetskamraterna, teamet eller släkten. 
Har du några funderingar eller behöver tips och idéer, 
kontakta oss på Nora turistbyrå, 0587-811 20, info@nora.se
// Mia, Marie & Håkan

Gör en resa till 
Tre Trästäder!
Nora i Bergslagen är tillsammans 
med Hjo vid Vätterns strand och 
Eksjö på småländska höglandet, 
Tre trästäder. Städerna har erhållit 
utmärkelsen Europa Nostra för sitt 
arbete med att bevara den unika 
bebyggelsen och kulturmiljöerna. 
Alla har en särskild karaktär och 
genuin småstadskänsla från en 
annan tid, bevarad och levande. 
Besök en i taget eller alla under en 
rundresa. När ni har besökt alla tre, 
har ni gjort en Trästadsklassiker. 

Läs mer på tretrastader.se
Kontakt & info: Nora turistbyrå 
0587-811 20, info@nora.se

Nora Julmarknad 9–10 december
Gör en resa till Nora julmarknad 9–10 december 2023. En mark-
nad med hantverk, gårdsprodukter och marknadsknallar på gator 
och torg. Stadens mysiga butiker är julpyntade, det är stämnings-
fulla konserter i vår vackra kyrka och Noraglass har juliga smaker. 
Det är även julmarknad med hantverk och lokala produkter hos 
konstnärer och konsthantverkare i Kvarteret Bryggeriet.

Julvärdar tar emot turistbussar vid ankomst och turistbyrån 
bjuder busschaufför och reseledare på fika i Stationshuset.

Kontakt & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, info@nora.se
www.visitnora.se/julmarknad
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Friluftsdag i Pershyttan
Pershyttan är en av Sveriges bäst bevarade bergsmansbyar belägen 
precis intill Kilsbergens storslagna natur – en perfekt plats att utgå från 
för en unik friluftsdag med teamet, arbetskamraterna eller vännerna. 
Dela upp gruppen i olika aktiviteter och guidningar, eller varva mellan 
kulturhistoriska upplevelser och friluftsaktiviteter till fots eller på cykel och 
kombinera med fika eller lunch utomhus.

Exempel på halvdag:
Guidad visning av bergsmansbyn Pershyttan alt. Lockgruvan, fika på 
Pershyttans tågcafé och prova på MTB-cykling inkl. lunch i naturen.

Exempel på heldag:
Vandra Bergslagsledens rundsliga Digerberget (9 km) på egen hand 
eller med guide, boka in lunch med matlagning utomhus halvvägs vid 
Lilla Ramsjön.

Kontakta Nora turistbyrå för förslag på upplägg, offert med mera.
0587-811 20, info@nora.se

Upplev naturen med
Bergslagsguiderna
Bergslagsguiderna är ett härligt 
gäng på 6 personer som tillsammans 
hjälper er ut i naturen. De skräddarsyr 
upplevelser utefter önskemål och kan 
kombinera olika aktiviteter vid större 
grupper eller göra längre turer för de 
som vill. 

Exempel på aktiviteter  
för grupper på minst 3 personer:
Stigsmart, MTB-cykling 3h, 
pris: 750 kr pp 
Matlagning på stormkök eller eld 3h, 
pris: 750 kr pp (råvaror ingår)
Hitta lugnet i skogen 2h, 
pris: 500 kr pp
Grundkurs i MTB 2h, 
pris: 550 pp 
Naturvandring med guide 3h,
pris: 750 kr pp
Kajakkurs 3h, pris: 850 kr pp 
(kajak ingår)
Kallbad 1,5h, pris: 400 kr pp 
(värmetält och kokkaffe ingår)
Bokning & info: 
bergslagsguiderna@gmail.com

NATUR & FRILUFTSLIV
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Stadsvandring i Nora
Upptäck Nora under en tur på gator med tidstypiska hus, kullersten och 
skvallerspeglar. Nora fick stadsprivilegier år 1643 och har idag kvar en 
välbevarad trähusbebyggelse från 1700– och 1800–talen. Hör historien 
om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter.

Vandringen tar ca 1 timme 
Pris:1–30 pers/vandring 1 625 kr inkl. moms 
Större sällskap delas i flera grupper med varsin guide alt. på olika tider. 
Gruppbokningar året runt. Går även att boka som bussrundtur.
Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, info@nora.se 
www.visitnora.se/trastaden

Borgarhemmet Göthlinska gården
Visning av familjen Göthlins borgarhem från senare hälften av 1800-
talet. Huset och dess inredning är bevarat som det såg ut när den sista 
familjemedlemmen, Ingrid Göthlin, bodde här. Här finns prov på fröken 
Ingrids porslinsmålning samt konst, möbler, leksaker och prydnadsföremål 
från 1600-talet och framåt. Boka också in ett besök i hembygdsförening-
ens Norautställning i gårdens vagnslider.

Visningen tar ca 1 timme
Pris:1–20 pers/grupp 1 300 kr, 0 % moms  
Större sällskap delas i flera grupper med varsin guide alt. på olika tider.
Gruppbokningar fr 1 april–31 oktober.
Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, info@nora.se 
www.visitnora.se/gothlinskagarden

Siggebohyttans
Bergsmansgård
Visning 1: Bergsmansgården och 
dess historia. Mangårdsbyggnaden, 
med sin magnifika loftgång byggdes 
1790 och rymmer ett förmöget 
bergsmanshem. Titta in i gårdens 
14 rum och tre kök och lär om 
livet i fest och vardag i Bergslagen 
under1800-talets mitt.

Visning 2: En tur på vandringsleden i 
natursköna omgivningar. I lätt terräng 
vandrar gruppen upp till det gamla 
gruvområdet i skogen via bergsman-
nens egen uråldriga kyrkstig.

På Siggebohyttan finns ett litet café 
och en butik med lokal profil och 
utvalda produkter som presenter, 
hantverk och böcker. I de natursköna 
omgivningarna med utsikt över sjön 
Usken finns möjligheter till picknick.

Gruppbokningar 
fr 1 maj–30 september.
Tid: 60–90 minuter
Pris: 120 kr/person,  
minimipris 1200 kr/grupp
Grupper om 50 personer
eller fler erhåller rabatt.
Offert lämnas vid förfrågan. 
Maila bokningsförfrågan  
till e-post: bokning@olm.se
www.olm.se

BERGSLAGENS HISTORIA
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Nora 
Järnvägsmuseum
Järnvägsmuseet är inrymt i det gamla godsmagasinet intill 
stationen. Förr i tiden lastades och vägdes godset här innan 
det gick vidare för transport ut i Sverige och världen. Besök 
utställningen som visar ett rekonstruerat smalspår samt normalspår 
med ånglok och vagnar. På en del vagnar går det att kliva 
ombord. Här finns även minnen från järnvägens historia, som 
t ex fotografier, kläder och prylar.

Tar emot bokade grupper om max 20 personer.
Större sällskap delas i flera grupper med olika tider.
Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, info@nora.se
www.visitnora.se/veteranjarnvagen

Bergsmansbyn Pershyttan
Rundvandring i en av Sveriges bäst bevarade 
bergsmansbyar. Lär er mer om järnframställningen 
och se vattenhjul, stånggång, slaggstenshögar, 
bergsmansgårdar och hytta.

Turen kan anpassas efter gruppens förutsättningar,
meddela eventuella önskemål vid bokning.

Visningen tar ca 1 timme 
Pris: 1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms
Större sällskap delas i flera grupper 
med varsin guide alt. på olika tider.
Kombinera gärna med visning i Lockgruvan.
Gruppbokningar fr 1 maj–31 oktober.
Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, 
info@nora.se, www.visitnora.se/pershyttan

Lockgruvan
Upplev Lockgruvans bergrum 40 meter under jord. Lock-
gruvan är en av Bergslagens äldsta gruvor och var i drift 
till 1909. I Pershyttan bröts järnmalm från medeltiden fram 
till gruvbrytningen upphörde 1967. Hör hur gruvbrytning-
en gick till i äldre tid och känn atmosfären i bergrummet.

Turen går delvis på bergig stig och utgår från besökscentret 
i Pershyttan. Nedstigning i gruvan med hjälp av trappor.

Visningen tar ca 1 timme 
Pris:1–29 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms 
Större sällskap delas i flera grupper med olika tider. 
Kombinera gärna med vandring i bergsmansbyn Pershyttan.
Gruppbokningar fr 1maj–31 oktober.
Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, 
info@nora.se, www.visitnora.se/pershyttan

BERGSLAGENS HISTORIA
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BERGSLAGENS HISTORIA Besök kulturkvarteret Bryggeriet
Kvarteret Bryggeriet hittar du strax utanför Noras stadskärna, 
på promenadavstånd från torget. Industrimiljöerna från 
1800-talets senare del rymmer nu kreatörer inom konst, kultur, 
hantverk, mat och dryck. I området hittar du ateljéer och verk-
städer där du kan träffa lokala hantverkare och konstnärer. 
Glaskonst, smedja, keramik, trädesign och chokladpralinör är 
bara några exempel på vad du kan upptäcka i området. 

Besök bryggerikvarteret på egen hand eller boka 
in en värd som tar emot och berättar om området. 
Öppet i ateljéer, verkstäder och butiker torsdag–lördag.
Kombinera gärna med besök i utställningen i Bryggerihuset.
Kontakta info@kvarteretbryggeriet.se för bokning och info.
www.kvarteretbryggeriet.se

Frövifors pappersbruksmuseum
Besök den spännande industrimiljön på Frövifors
Pappersbruksmuseum och upplev pappersepoken i 
maskinhallens orörda fabriksmiljö. Utforska utställning-
arna med förpackningshistoria, japansk förpacknings-
konst och norden största ölburksutställning. Besök 
museibutiken med bl.a. litteratur, handpappersföremål 
och byggnadsvårdsprodukter. Och varför inte skapa 
papper i museets handpappersverkstad? Under året 
anordnas dessutom tillfälliga utställningar på temat 
papper. Se museets hemsida för information om vilka 
utställningar som visas just nu. 

Entréavgift: vuxna 70 kr, barn/ungd. 6–18 år 30 kr, 
fri entré för barn under 6 år
Guidning: kostnad 1000 kr extra (ca 1–1,5 h)
Vid större sällskap finns det möjlighet att dela upp
gruppen och anlita flera guider.
Kontakta museet för en offert på fika, lunch eller om ni 
vill prova på handpapperstillverkning under besöket.
Bokning & info: froviforsmuseet@billerud.com, 
0581-372 09, www.froviforsmuseet.com

Jerle - Sveriges minsta stad
Där den gamla landsvägen korsar Järleån 15 km 
nordöst om Nora ligger Jerle Stad. På 1600-talet 
skulle det här bli Bergslagens viktigaste stad med 
utskeppningshamn för järnet. Staden tog sig dock inte 
och den nödvändiga kanalen byggdes aldrig färdig, 
men stadsrättigheterna blev kvar. Platsen är idag 
riksintresse för såväl natur- som kulturmiljövård och man 
kan besöka den unika smedkasernen Svalbo med 
keramikverkstad och ta en sopplunch eller fika på 
caféet bredvid. Gå en guidad historisk stadsvandring 
och hör varför det gick som det gick.

Besöket kan genomföras med 
eller utan historisk stadsvandring (45 min).
Grupper på 10–50 deltagare. Vid fler än 25 deltagare 
delas stadsvandringen i två grupper.
Priser: Sopplunch 130 kr/person, fika 90 kr/person 
Guidad stadsvandring 800 kr/grupp.
Kontakt: Svalbo Keramik Moa Rudebert 070- 566 35 60 
eller Svalbo Café Mia Nordberg 072-943 92 68
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Mordisk vandring i Maria Langs fotspår
Verklighetens Skoga heter Nora. Överallt i staden har Maria Lang 
låtit människor falla offer för lömska mördare i sina deckare. Upptäck 
Skoga under en Mordisk vandring med berättelser och teaterscener 
från Langdeckarna och Maria Langs liv, framförda av systersonen 
Ove Hoffner och Anette Rimònt.

Vandringen tar ca 1 timme 
1–50 pers/grupp 2800 kr + moms
Bokning & info: Ove Hoffner 070-621 28 98, info@marialang.se  
www.marialang.se

Upplev sommarteater på Stadra
Invid den trolska sjön Grecken och Stadras vackra 1700-talsherrgård, 
ligger Stadra Teater som årligen ger gripande och roliga uppsättningar. 
Sommaren 2023 spelas pjäsen ”Jordens oro viker”om Johan Olof Wallin, 
en historisk person som en gång verkade som informator och hade han en 
hemlig förälskelse med gårdens unga dotter Jeanette. Pjäsen utspelar sig 
under empirens tidevarv, så uppsättningen är som en Jane Austen i Bergsla-
gen. I samband med föreställningar håller Teaterkaféet Paradiset öppet där 
det finns välsmakande drycker, smörgåsar och bakverk.

Premiär 30 juni, spelas fram till 13 augusti
Föreställningsdagar ons–fre kl 19.00, lör–sön kl 15.00 
Priser: ord 425 kr pp, pensionär 375 kr pp, grupper fr 10 pers 350 kr pp
Biljetter: nortic.se, info@stadrateater.se eller 0587-31 13 05

Konst i Bryggeriet
I Bryggerihuset, beläget i Kvarteret 
Bryggeriet, tillverkades det bayersk öl 
fram till 1950-talet. Byggnaden är i 
stort sett oförändrad sedan dess och 
höjer på många ögonbryn med sin 
arkitektur. Idag rymmer den mäktiga 
lokalen spännande konst och är ett 
av Konstrum Bergslagen. Från maj till 
september visas samtida utställningar 
på fyra våningar.

18 maj–11 juni 
HÅRD, en samlingsutställning på 
temat hårda material och metall.

17 juni–30 juli  
Sommarutställning med  
samtidskonst, Nora Art.

5 augusti–3 september  
Ljusstråk samlingsutställning (försmak 
av kulturslingan Ljusstråk 2–3/9).

Bokning & info:
Nora kommun, Elin Sörman
0587-812 94, elin.sorman@nora.se
www.nora.se/konstibryggeriet
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Bryggerikrogen
Bryggerikrogens grundtanke är 
att servera riktig mat, gjord på 
svenska råvaror i säsong, samt 
naturligt vin och öl från svenska 
bryggerier, i en välkomnande
och hjärtlig miljö. 

Krogen är inrymd i den gamla 
tändrörsfabriken i Kvarteret 
Bryggeriet. Här kan du boka 
grupplunch, middag, vinprovning, 
serverade julbord, avsmaknings-
menyer med mera.

Plats för upp till 140 personer 
i samma lokal inomhus.
Tillgång till lokaler i olika storlek 
att använda beroende på grupp.
Stor uteservering.
Pris: fr 175 kr pp och uppåt
Bokning & info: 0587-103 40,
info@bryggerikrogen.se
www.bryggerikrogen.se

Bredsjö Ostcafé
Ostcafé & bondgårdsbistro i Bredsjö där gårdens ostar, matigt, sött och 
god dryck samsas med plats för härligt häng och glad stämning. Följ med 
Carl Johan på en fantastiskt resa från Bergslagens brukspatroner till dagens 
”ostbaroner” på mjölkfårsgården och mejeriet vid det gamla järnbruket i 
Bredsjö. Välkomna till Bredsjö ostcafés tolkning av ”från hagen till magen”. 

Guidning & lunch 320 kr/pers inkl. nygräddad Bredsjö Blåpaj 
m. trädgårdssallad, bröd, lokalrostat kaffe och knaprig kaka.
Guidning samt ost- och vinprovning tillsammans med gårdens 
sommelier Sara & fromager 650 kr/pers. Alkoholfritt 450 kr/pers.
Guidning 2500 kr/grupp om max 30 pers,  
därefter 2500 kr + 50 kr/pers utöver.
Priser gäller min. 8 personer. Större grupper än 30 pers delas i två.  
Bokning & info: 0587-61020, 073-5117466, sara@bredsjobla.se

MAT & FIKA

Grythytte Qwarn
Sommarcafé, gårdsbutik och galleri en kvarn intill Grythytteälven. Njut av
rykande färskt kaffe och hembakat i anrik och vacker miljö. Den gamla 
kvarnen är fortfarande i bruk och här mals ekologiskt fullkornsmjöl, som 
går att köpa i gårdsbutiken tillsammans med Kristinas prisbelönta knäck-
ebröd, ett flertal andra närproducerade delikatesser och lokalt hantverk.

Öppet för bokningar från och med maj.
Priser: Bergslagstallrik inkl. kaffe och kaka & berättelser om gården  
och trakten 275 kr/person. Kaffe/te med gofika-tallrik 85 kr/person.
Vid grupper över 20 personer sker serveringen i herrgården intill.
Bokning & info: Kristina 070-587 00 00, info@herrgardenigrythyttan.se 
www.grythytteqwarn.se
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Nora Stadshotell
Klassiskt stadshotell från 1878 intill
torget i centrala Nora. På hotellet 
kan du boka dagens lunch, middag 
och fika. I den trevliga matsalen på 
bottenvåningen finns plats för upp 
till 50 personer. Uteservering som-
martid med plats för 200 personer. 
I hjärtat av hotellet ligger den prakt-
fulla Bergsmanssalen med plats för 
middagar för upp till 120 personer 
+ 100 personer till om man öppnar 
sidosalongerna. Här hålls allt ifrån 
bröllop till konferenser.

Nora stadshotell har 38 rum med
76 bäddar. Hälften av rummen 
ligger i den gamla byggnaden och 
resterande i en utbyggnad som 
uppfördes på 50-talet.

Priser: Dagens lunch inkl. kaffe 
och kaka 175 kr pp.
Fika med smörgås eller kaka 
och kaffe/te 100 kr pp.
Boende i dubbelrum fr 1590 kr
Bokning & info: 0587-311435, 
info@norastadshotell.se
www.norastadshotell.se

Björk Kafé  
& Skafferi
I det K-märkta hantverkskvarteret 
Bryggeriet erbjuder Björk Kafé & 
Skafferi luncher med både viltkött 
och vegetariskt, ex dovhjortsbiffar 
och ogräspaj. Här serveras även 
våfflor, mackor, fårglass från ”En Får 
Tacka”, lokalt färskrostat kaffe och 
Nora Brygghus Lättöl. Allt bakverk 
är glutenfritt - från traditionell morots-
kaka till vackra rawfoodtårtor. 

Plats för 50–55 personer inne
och lika många på uteserveringen.
Plats för buss.
Priser: Lunch 95–159 kr/pers.
Bokning & info: 
0730-615417, info@bjorkkafe.se

Pershyttans Tågcafé 
I den lilla bergsmansbyn Pershyttan
utanför Nora står två tågvagnar 
från början av 1900-talet uppställ-
da. Ur dessa vagnar serverar sedan 
tre år tillbaka familjen Pettersson fika, 
glass och lunch med ambition att så 
långt som möjligt använda råvaror 
från producenter i närområdet. Allt 
fikabröd bakar de själva.

Caféet är öppet för bokningar fr
april–september och har 40 
sittplatser i restaurangvagnen och 
runt 80 sittplatser på uteserveringen.

Priser: Lunch fr 155 kr pp, t ex
potatissallad/potatisgratäng med 
kallskuret, smör, bröd, sallad och 
måltidsdryck. Allt närproducerat 
och hembakat/hemlagat.
Fika fr 75 kr pp, t ex Pershyttan 
Kaffe (rostat av Cozo Coffee i 
Örebro) och mjuk hembakad kaka.
Bokning & info:
Sophie 0727-333 771,
pershyttans@tagcafe.se
www.tagcafe.se
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Café 
Slottspigorna 
Café Slottspigorna ligger på 
gångavstånd från Nora torg, i en 
byggnad från sekelskiftet kallad 
pigslottet. Slottspigorna är ett riktigt 
gammaldags café med hembakt 
på äkta råvaror. Här möts nutid 
och Oscar II i en härlig miljö med 
historia. Plats för 30 personer inne 
samt uteservering sommartid.

Priser: Lättare lunch, soppa/paj/
toast inkl. kaffe o kaka 120 kr pp
Matiga mackor 50–120 kr pp

Bokning & info: 
Kia 073-999 86 09  
cafeslottspigorna@gmail.com
www.slottspigorna.se

Kafé Strandstugan
I skön trädgårdsmiljö vid kanten av
Norasjön kan ni njuta av dags-
färsk NoraGlass eller gott fika från 
kaféets bageri. Strandstugan har 
öppet maj–augusti och välkomnar 
sällskap på upp till 100 gäster, 
varav 60 platser finns under tak 
eller inomhus i den pittoreska 
stugan och övriga i trädgården.

Priser: Klassikern kaffe/te och
Jubileumsbägare (en liten rånskål 
med NoraGlass i dagens tre 
smaker grädde och toppingsås) 
96 kr pp.
Dagens smulpaj med frukt 
eller bär, serveras med en klick 
NoraGlass inkl. kaffe/te 90 kr pp.
Bokning & info: 
Lena 0738-40 01 61, 
lena@noraglass.se
www.noraglass.se

Café Da Capo
Hemtrevligt och mysigt café med 
eget bageri i träkåk vid Nora 
torg. Da Capo är öppet året om 
och serverar klassiska bakverk, 
bakelser, smörgåsar och lättare 
luncher. Kan ta emot sällskap 
på upp till 50 personer inomhus. 
Sommartid finns en uteservering 
med 38 platser.

Priser för grupper  
fr 30 personer:
Lunch 80 kr pp, sallad, paj, 
bakad potatis eller panini inkl. 
kall dryck, kaffe/te och småkaka.
Fika 50 kr pp, kaffe/te och fralla 
eller bit (t.ex mazarin eller biskvi)

Bokning & info: 0587-148 00
www.cafedacapo.se

MAT, FIKA & BOENDE
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Uskavigården
Uskavigården är en camping och 
stugby vid sjön Usken mitt i hjärtat 
av Bergslagen, nära Nora och 
Lindesberg. Det är ett litet och 
gemytligt ställe nära naturen där 
besöket blir en personlig upple-
velse. Här finns tillgång till ett flertal 
aktiviteter, du kan t ex paddla 
kanot eller kajak, cykla runt sjön, 
vandra Bergslagsleden eller bara 
ta ett dopp vid badplatsen.

Uskavigården erbjuder lunch och 
helpension med övernattning i 
stuga året runt. I restaurangen 
finns plats för upp till 80 gäster 
samtidigt.

Priser: Lunch 145 kr/pers  
inkl kaffe/te och kaka. 
Boende i 6-bäddarsstuga  
1500 kr/dygn
Begär offert för helpensions-
bokningar. Vistelsen skräddarsys 
efter önskemål. 
Bokning & info: 0587-33 00 25,
uskavi@uskavi.se, www.uskavi.se

Nyhyttans Kurort 
Nyhyttans Kurort ligger mitt i 
Bergslagens vackra natur med 
närhet till bad och fiske samt 
fantastiska leder för vandring och 
cykling. Här finns 45 rum (enkel-
rum, dubbelrum eller tvåbädds-
rum) med egen karaktär i färg, 
möblemang och känsla. Hundar 
är välkomna. Frukost serveras året 
om och restaurangen är öppen 
under högsäsong. Förbokning av 
middag under lågsäsong. Stora 
salar och ytor både inomhus och 
utomhus för event. Vid grupper och 
event skräddarsys vistelsen efter 
önskemål. 

Bokning & info: 0587-871 00 
info@nyhyttanskurort.se
www.nyhyttanskurort.se

Åkerby Herrgård
Åkerby är en hotell- & konferens-
anläggning vackert belägen intill 
Fåsjön strax norr om Nora. Öppet 
alla dagar året om. Här finns 60 
rum, två sviter och två lägenheter. 
Samtliga rum och läghenheter 
ligger i separata annex och i 
herrgårdsflyglarna.

Restaurangen bjuder på vacker 
sjöutsikt och har plats för 225 
personer. Här serveras alla former 
av måltider för vardag och fest 
efter önskemål. Förbokning gäller. 
Uteservering sommartid. 

Åkerby herrgård är en bra plats 
för grupper, läger, kurser och 
temaarrangemang då allt finns på 
samma plats. Det finns lokaler i 
olika storlekar, den största tar upp 
till 350 personer. Alla lokaler är 
handikappvänliga. Åkerby erbjuder 
också temapaket och boendepaket 
för grupper i olika storlekar.

För priser, se akerbyherrgard.se

Bokning & info: 
0587-91210, 070-696 06 01
info@akerbyherrgard.se

MAT, FIKA & BOENDE
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Nora turistbyrå
Järnvägsgatan 1,

713 31 Nora
Tfn: 0587-811 20 

E-post: info@nora.se

Följ oss på
facebook.com/visitnora
Instagram @visitnora

Har du några funderingar 
eller behöver tips och idéer.
Kontakta oss på Nora turistbyrå
eller besök visitnora.se/grupper


