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I år erbjuder vi bokningsbara 
lunchpaket för din bekväm-
lighet. Boka senast dagen 
innan kl. 15 via vår hemsida.  
Hämtas smidigt i receptionen. 
  
Alla dagar: 135 kr/person

Somriga 
lunchpaket

Årets grillkvällar blir lite annor-
lunda - men ännu bättre och 
godare! Av säkerhetsskäl  blir 
det inte grillbuffé i år - utan 
en alldeles underbar grillmeny  
med gott om närproducerat 
och närodlat! 
 
Beställ något gott från vår bar 
och njut av utsikten och  
musiken. Skulle det bli regn 
flyttar vi in – utsikten och upp-
levelsen behåller du alltid här! 
 
Torsdagar V.26-32
395 kr/person 
OBS! Boka bord

Varje onsdag under vecka 
27-32 kan du unna dig en 
ännu bättre start på dagen. 
Vår sommaryoga är utomhus 
vid fint väder, eller i lämplig 
lokal om det behövs. Boka in 
dig senast fem dagar innan 
varje pass.

8:30 Yoga  
9:45 Frukost 
Pris: 295 kr/person  
och tillfälle

Paddla på mysiga sjöar och 
 idylliska Kinda kanal. Äventyr 
och avkoppling med middag, 
dubbel rum, frukostbuffé, 
lunchpaket och kanot-/ 
kajakhyra.

Från 1 070 kr/person

Vi får ofta beröm för våra 
fina inredningsdetaljer! 
Mycket av det kan du köpa i 
vår shop. Välkommen hit och 
hitta din present eller gåva till 
en vän, eller till dig själv! 

Hyr kanoter, kajaker eller 
roddbåt hos oss och skapa 
ditt eget äventyr! Dessutom 
har vi en 16-mannakanot för 
det större sällskapet. Mer 
info på hemsidan. 

Pris från 300:-/dag

Succén fortsätter – upplev 
en lyxigare natt i våra 
vindskydd, med massor med 
kuddar, filtar, ljusslingor och 
en härlig frukost som avslut-
ning. Bokas via vår reception 
eller på hemsidan.

Från 995 kr/ familj  
(2 vuxna, Barn 0-12 år) 
 
Övriga priser –  kontakta oss Grillkvällar  

på terrassen

Sommaryoga

Paddling i paket

Vårdnäs  
presentshop

Kanot, kajak 
och roddbåt!

Camping  
deluxe

I skrivande stund vet ingen av oss hur denna sommar kommer att bli. Vi lär oss ord som 
hemester och staycation och får tänka nytt. På Vårdnäs ska det vara enkelt att hemestra! 
Därför byter vi i år lunchrestaurang mot lunchpaket att ta med. Äventyret finns runt hörnet. 
Samla sommarminnen tillsammans och läs mer om vad som händer här. Ännu mer finns på 
vardnas.se, Facebook och Instagram.

Sommaren finns på Vårdnäs – välkommen hit! 

En annorlunda sommar – för alla!



VÅRDNÄS  
PRESENTSHOP!
I vår populära shop har vi fina 
presenter och roliga inrednings-
detaljer.

10% rabatt
på utvalda produkter hela sommaren.

STORKANOT FÖR 
16 PERSONER
Gör en kul upplevelse med dina 
vänner. Boka storkanot till 10% 
rabatt.

Gäller hela sommaren. 
Förhandsbokning

GRILLKVÄLLS-
PREMIÄR!
Torsdag 25 juni!

BOKA MINST 4 PERS 
10% RABATT
OBS – bordsbokning!   

Erbjudandet gäller ej dryck.

HOTELLRUM TILL 
DINA SOMMAR-
GÄSTER
10 % på ordinarie hotellrums-
priser inkl frukost. Från 15 juni 
till 15 aug.

Gäller begränsat antal rum i mån av 

plats. Förhandsboka.

Varsågod!  

Här är våra kupong

erbjudanden

Varsågod!  

Här är våra kupong

erbjudanden

Klipp ut och ta med!
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KONTAKT OCH BOKNING 
Vårdnäs stiftsgård 
590 45 Brokind

Receptionen  
013-36 85 00 
info@vardnas.se

HÄR FINNS VI 
Du hittar oss knappt tre mil söder 
om  Linköping mitt i det vackra 
 sjö landskapet.

Latitud N 58o 14’ 35.33”  
Longitud E 15o 41’ 37.76”

RUM OCH FRUKOST 
Enkelrum 695 kronor 
Dubbelrum 995 kronor 
Fyrbäddsrum  
(dusch/toalett i korridor)  1200 kronor

Priserna gäller 15 juni–15 augusti

OM VÅRDNÄS STIFTSGÅRD 
Med vår drygt sjuttioåriga historia 
har anläggningen utvecklats till en 
komplett konferensanläggning. Här 
finns fyra konferens lokaler med plats 
för upp till 100 personer och därtill 
åtta grupprum. Restaurangen tar 
100 personer och har fullständiga 
rättigheter. Logidelen består av 47 
hotellrum och 16 flerbäddsrum med 
totalt 130 sängplatser. Vi ägs av 
Svenska kyrkan, Linköpings stift. 

LÄS MER 
www.vardnas.se

Välkommen till Vårdnäs från vårt vackra sjö system. 
Vi har gästbrygga, lunchpaket och glassen är kall. 

Boka ditt lunchpaket på vardnas.se!

Vinnande bidrag med-
delas i inläggets eget 

kommentarsfält. 
Good luck!

#vårdnässtiftsgård
#vårdnäs 

#rängenrunt

PLASK!

DU ÄR EN VINNARE!

Ta en somrig bild när du 
besöker oss nästa gång. 

Skriv något najs och 
tagga med

TÄVLING
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