
Varmt Välkommen 
Vi har allt du kan önska i en gammaldags lantlig, fräsch och ny miljö – mitt i skogen.

 Vägen är upplyst av levande ljus, vi tänder facklorna inför julpromenaden, 
serverar sen glögg & pepparkakor i brasans sken och dukar upp ett dignande julbord!

 23 november – 16 december

... å efteråt...
Inte slutar kvällen bara för att maten är uppäten 

– när magen fått sitt slår törsten till! 

Baren är förstås öppen hela kvällen! 

Vi hälsar dig 

till Påarps Gård i jul!

Övernattning

Stora Julbordet

Lilla Julbordet

535 kr/person (söndagar 385 kr) 
Barn 10 kr/år (upp till 15 år)

245 kr/person (onsdagar & torsdagar)

Ett traditionellt gammeldags julbord där allt är hemlagat 
på råvaror av högsta kvalité och med rätter som passar alla smaker. 

Ett axplock – vi plockar ut godbitarna ur det stora julbordet som serveras 
tillsammans med julbrygd/julöl/läsk – och om du så önskar en nubbe. 

(Större grupper kan givetvis få det stora julbordet!)

Vem blir kvällens Påarpsmästare?
På aktivitetslogen kan du reta aptiten med 
diverse olika inomhusaktiviteter, som 5-kamp 
eller varför inte prova vår skyttesimulator?
Pris: 200 kr/person

Vi tänder facklorna och promenerar runt sjön. Vi 
löser julens gåtor och det bjuds på varm glögg & 
pepparkakor innan vi avnjuter kvällens julbord.
Pris: 100 kr/person (exkl. julbord)

Aktivitetsloge

Julaktiviteter

Fackeltåg

Helgerna på Påarp
Fredagar & lördagar...

... bjuder vårt husband på underhållning!

Söndagar...
...kan hela familjen njuta av en mysig 
julpromenad med frågor kring julen. 

Vem har bäst koll på julen? Pris: Gratis

och har 12 fräscha rum varav två sviter. Alla rum 
har sjöutsikt och altandörr.
Pris logi i dubbelrum inkl. julbord: 990 kr/p.

Gårdshotellet 

till sex sovplatser. Toa, dusch och kök finns i 
alla stugor.

Stugorna 

Loftet 
rum med tillgång till gemensam dusch, bastu 
och toalett. 

Trött? - Sov över!

- är alldeles nybyggt

- är jättemysiga med fyra

- har mysiga dubbel- och 4-bädds

Företagare
Varför inte en härlig julavslutning 

med konferens, aktiviteter, julbord, 
underhållning och övernattning för hela 
teamet? Eller har ni egna önskemål om 

arrangemang? Hör av dig till oss, 
vi löser det mesta!

 - Jul på Påarp för hela gänget!
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