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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.

Baldersnäs Herrgård

NYHETER!
• Sjöbastu / Jacuzzi

• 7-rätters avsmakningsmeny

• Vinkällare med provningar

• Sommarcafé

• 72 Hour Cabins
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. . . 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.

Ert arrangemang blir till ett 
oförglömligt minne . . .

Du kan välja att bo i Herrgårdsbyggna-
den eller våra flyglar med utsikt över 
Laxsjön. Vi kan i båda fallen garantera 
dig en underbar övernattning.

På Herrgården är rummen person-
ligt inredda och varierar i storlek 
och stil. Några av rummen har origi-
nella kakelugnar. I flyglarna är rum-
men inredda med Signera of Swedens 
möbelkollektion. Utsikten över den 
magnifika parken eller sjön och äng-
arna är något du sällan ser från andra 
hotellfönster.

Våra rum är
inspirerande och
harmoniska 

BOENDE
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KONFERENS

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 festlokal som rymmer upp till 
300 personer.

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!

Omgivningarna runt  herrgården reflekte-
rar menyn. Vi  jobbar mycket med lokal-
producerad 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 möjlig heten att äta allt från 
enkla  rätter till välkomponerade affärsmid-
dagar. Allt inramat i en underbart lugn och 
skön miljö.
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VIN & MAT

Våra hovmästare ser till att den för trollande 
upplevelsen blir komplett. Borden är stil-
fullt 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 herr-
gårdskänslan gör måltiden till en upp-
levelse.

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

Vinprovning med Herrgårdsmeny

Restaurangen serverar 5-rätters menyer och 
7-rätters avsmakningsmenyer med förbok-
ning från kl. 18.

Njutning för alla sinnen!
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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 en kall öl/vin, tilltugg och 2 härliga 
timmar att rå om er själva.

Pris från 225 kr p/p  min antal 8 personer.
Gäller vid förbokning och tillgänglighet.

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.

SPABAD

Hot & Cold

Skäm bort er!
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GOLF

Forsbacka har i mer än 300 år upplevt epo-
ker allt från Järnbruk till Golfbana. Idag 
finns allt Du behöver för att göra din golfvis-
telse behaglig, med bra träningsmöjligheter, 
hotell, shop, restaurang och flera sevärda 
kulturbyggnader.

Golfbanan ligger väldigt strategiskt pla-
cerad i ett stycke svensk natur, där sjön 
påverkar vyerna mellan åsarna på ett his-
nande vackert sätt.

Forsbacka Golfklubb

Forsbacka Golfklubb  & Melleruds Golfklubb

Melleruds Golfklubb

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.

Ta gärna kontakt för bokning av Golfpaket.
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UTMANING & UPPLEVELSE

Ett av Västsveriges största upplevelsecenter!

Öppet för bokningar året runt! 
Sommaröppet, juni till augusti. 

För drygt 20 år sedan började vi med guld-
vaskning och fyllde snart på med ridning 
och inomhusklättring. Sedan dess har vi 
expanderat och utvecklats så nu har vi 
över 50 olika aktiviteter. Fördelat på hög-
höjd, gruppövningar, sjöaktiviteter, natur-
upplevelser, aktiviteter förknippade med 
våra djur och alla våra precisionsövningar 
så har vi ett mycket brett spektra.

Aktiviteterna är för oss grunden till allt vi 
gör och vi kan stolt säga att vi faktiskt har 
något för alla! 

 Dalslands Aktiviteter  
 0046 531 330 86
 www.dalslandsaktiviteter.se
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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 minu-
ter 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 17 juni -24 augusti.

DALSLANDS KANAL

Dalsland är Sveriges sjörikaste landskap!

Upptäck Dalslands Kanal!

Följ med på en tur i sommar, se Dalsland 
från sjösidan på en  150- årig kanalled.

Från Håverud med den mäktiga akvedukten 
som är ihop nitad med 33.000 nitar går fär-
den på glittrande vatten och genom smala 
kanaler in i norra Dalslands fantastiska 
natur. 

Ni går ombord på M/S Storholmen eller  
M/S Dalslandia äter en härlig 5 rätters 
meny på kvällen på Baldersnäs Herrgård 
och sover gott i fina rum i flygeln med utsikt 
över sjön/ängarna paketpris från 1355 kr. 

Bokas på:
info@baldersnas.com +46 531 41213
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PÅ GÅNG UNDER 2019

April 12-13 Tapas Takeover
 19-21 Påsk på Baldersnäs
 30 Valborg  

Maj 12 Antiksafari Dalsland 
 26 Mors dag
 30/5-2/6 Konstvandring

Maj- augusti   Hantverkare har öppet dagligen

Juni 6 Nationaldagsfirande
 21 Midsommar

Juli 11-12 Barnens dagar

Augusti 3 Baldersnäsjoggen
 10 Kanot Maraton
 24-25 Medverkar på Glupsk i Dalsland

September 14 Mat och Mozart.
 29 Matfest

Oktober 4-6 Löparweekend
 5 Oktoberfest
 18-20 Slottsmässa
 26 Vision ABBA Tribute
 
December 6-8 Julmarknad och julbord

Lunchöppet med förbokning på större sällskap.
Café Alle i stallet - kontakta reception för öppettider.
Hantverksmagasinet och Steneby hantverk öppet dagligen.
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I klippan, som tvärbrant höjer sig på ena 
sidan av den gamla infarten står en latinsk 
sentens: “Hospes, peninsula haec cum amo-
ena 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 järnbruksutveck-
lingen i Dalsland. På 
1600-talet men fram-
för allt på 1700-talet 
tog järnbruksfram-
ställningen fart på all-
var i Dalsland. 

De var spännande tider och entreprenörska-
pen frodades. Familjer som Uggla, Waern, 
Posse och De Cyr var stora producenter av 
tackjärn för vidare export ut i Europa i slu-
tet 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 par-
ken och gården bytte namn till Baldersnäs 
efter den nordiska guden Balder, den fred-
liga edlingena gudomlighet, som blev Bal-
dersnäs skyddspatron, en skulptur finns nu 
i entrèn på herrgåden. Carl Fredrik Waern 
var en mycket kunnig, innovativ bruksä-

Baldersnäs – Romantikens nedslag i Dalsland
Gästvän, halvön, som skönt mot dig ler, bjuder dig sorgerna glömma

gare, hans parkanläggning var en förebild i 
Sverige och utomlands. 

I slutet av 1800-talet tog järnhanetringsä-
ventyret slut och familjen Waern var tvungna 
att sälja gården. I början av 1900 bytte går-
den ägare flera gånger innan  civ.ing. Rudolf 

Lilljeqvist köpte Bal-
dersnäs 1908. Rudolf 
rev ner den gamla 
trädbyggnad och och 
byggde en ny sten-
byggnad, som blev 
färdig 1912. Den nya 
herrgården innehöll 
23 rum, däribland ett 
antal gästrum, guver-

nantens-och barnsköterskans rum, matsal, 
biblioteket och en stor hall med öppen spis 
av engelsk typ på nedervåningen.

Rudolf Lilljeqvist startade EKA (Elekt-
rokemiska Aktiebolaget) som anlades vid 
Bengtsfors ström-, nu EKA-område- Sve-
riges 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 stiftel-
sen Baldersnäs. Större delen av Baldersnäs 
blev 1975 naturreservat. Sedan 2005 har 
Baldersnäs varit  privatägt. 

HISTORIK
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Baldernäs Herrgård med samarbetspartners 
erbjuder färdiga paketlösningar!

AKTIVITETER - UPPLEVELSER - MAT - BOENDE
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