Upplev sommaren på vackra
Färna Herrgård & spa
Färna sjuder av liv och aktiviteter året om, men vi får nog
erkänna att vi under sommaren lever upp lite extra. Vår
vackra engelska park står i blom, våra nära sjöar bjuder på
bad, fiske och båtfärder och på menyn kan vi nu erbjuda våra
egenodlade grönsaker. Under er vistelse väljer ni själva om ni
vill hänge er åt total avkoppling eller kombinera den med
några av alla de upplevelser som naturen ger.
Nu har dessutom restriktionerna lättat något och vi ser fram
emot att få ha öppet restaurangen till kl. 22.30.
Välkomna att uppleva sommaren på Färna Herrgård & Spa!

Boka sommarpaket här!

Naturnära aktiviteter
Med närheten till både naturreservat, ekopark och våra sjöar
erbjuder Färna åtskilliga möjligheter att upptäcka naturen. För
säsongen adderar vi ett antal nya aktiviteter, så följ oss i sociala
medier för mer nyheter. Här är några av alla tips!
Vandringsleder
Upplev vår vackra skog och natur till fots. Här promenarar ni en
kortare sträcka eller tar på er vandringskängorna och följer en av
våra leder. Utterdalsleden är vår personliga favorit!
Bäversafari med Wild Sweden
Guidad tur i båt med utomhusmiddag vid lägerelden. Här
samarbetar vi med Wild Swedens professionella guider.
Paddla kanot och roddbåt
Upplev Färna och naturen runtom från vattnet i kanot eller
roddbåt.
Både båt och flytväst hyr ni av oss.
Nytt för säsongen – stand up paddle board
Inför sommaren har vi två nyinköpta SUP‐brädor som
erbjuder en fantastisk möjlighet att komma nära naturen och
vattenlivet på ett helt nytt sätt. Kanske skymtar ni våra bävrar?
Skogsbad – en naturlig medicin
Att vara ”ett med naturen” har goda effekter på människans
fysiska och psykiska hälsa. Färnaskogarna är som gjorda för
skogsbad!

Cykla mountainbike
Cykla runt Masbo, för dig som vill ha en utmaning med lite tuffare
cykling. Banorna ligger 16 km från Färna.
Spa med en kompis
En gemensam behandling där ni tillsammans njuter av fotbad,
handinpackning och nackmassage.
Lek för de minsta
En lekplats i miniformat för våra minsta besökare med rutchkana,
gungor och stora gräsytor för ben med mycket spring.
Enkla spel för alla
Boule, badminton, kubb och krocket är aktiviteter som passar alla
åldrar och ger både frisk luft och alldeles lagom med spänning.
Dryckesprovningar
En aktivitet för er som uppskattar livets goda – bubbel eller ej!
Lek i stora ladan
Pingis, innebandy, pilkastning och stora ytor att leka på.

Läs mer här!

ÖPPET HELA SOMMAREN
Maj & juni: tisdag–söndag
Juli & augusti: måndag–söndag

Personalens favoriter
I över 15 år har Linda Berg tagit emot Färnas bokningar och
med ett leende på läpparna hjälpt våra gäster att känna sig
som hemma. Här bjuder hon på tre smultronställen!
Vandra utterdalsleden
– Utterdalsleden är Färnas nya led som sträcker sig knappt 8
km genom varierande terräng. Här kommer ni nära skogens
alla skiftande omgivningar och det är stundtals sagoligt
vackert. I slutet av sträckan finns en grillplats där ni kan grilla
korv eller njuta en picknick. Läs mer här.

Färnas tipspromenad
– Vår uppdaterade tipspromenad med frågor för både barn
och vuxna är en alldeles lagom liten utflykt, och bäst av allt –
den är här på Färna!
Karmansbo bruksmiljö
– Hela området kring Karmansbo är vackert och bär på
en spännande historia. Här hittar du landets mest
välbevarade bruksmiljö och får känslan av att resa bakåt i
tiden. Läs mer här.

Aktiviteter för dig som vill
höja tempot och pulsen!
Allt är inte bara lugn och stillhet, naturen bjuder också på
vägar och leder som passar både för fartfylld cykling och trail
running i högt tempo. I Masbo 16 km från Färna väntar

banor för lite tuffare cykling och för dig som har en bra
mountainbike med minst en dämpad framgaffel.
Upplever du hellre naturen till fots och vill prova orientering
så har vi Naturpasset som du kan springa fram till älgjakten i
oktober. Det går givetvis lika bra att ge sig ut på en egen tur,
oavsett om du vill gå, promenera eller löpträna.

Läs mer här

Tips! Boka gärna tidigt, intresset är stort
och platserna begränsade.

Foto från Sala Silvergruva, Oljeön, Ebba Brahes lusthus och Klensmedjan i Karmansbo.

Utflykter från Färna
För er som stannar lite längre och vill upptäcka lite mer av allt det
som närområdet erbjuder. Spenderar ni hellre tiden här hos oss kan
våra tips kanske passa på vägen hem. Här är bara några av alla tips!
Karmansbo bruksmiljö
Karmansbo är en unik välbevarad bruksmiljö med smedja,
herrgård och arbetarbostad. Avstånd från Färna: 13 km
Galleri Astley
Konstgalleri och vacker skulpturpark.
Avstånd från Färna: 20 km
Ebba Brahes Lusthus
Ebba Brahes sommarhus från år 1636, kanske det äldsta i Sverige.
Avstånd från Färna: 10 km
Engelsbergs bruk
Av UNESCO utnämnt till världsarv 1993, välbevarat industriminne.
Avstånd från Färna: 40 km
Oljeön
Ön utanför Ängelsberg som har världens äldsta bevarade
oljeraffinaderi, anlagt 1875. Avstånd från Färna: 40 km
Sala Silvergruva
Ett spännande äventyr över och under marken för hela familjen.
Guidade turer, gruvmuseum, höghöjdsbana, café, värdshus och
mer.

Avstånd från Färna: 57 km
Shoppa lokalt
Granne med herrgården ligger Herrgårdsboden, en mysig affär
med inredning, presenter, leksaker och mode. Se mer här.
Shoppa i köpcentrum
Inom 35 minuter når du Västerås pulserande shoppingliv och
köpcentrumet Erikslund med 80 butiker och ett stort Ikea.

Lär mer här!

Välkomna att uppleva sommaren på
Färna Herrgård & Spa!
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