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Ny deluxe-svit på Krägga Herrgård
Tidös design möter sober vintagekänsla i den nya deluxe- sviten som är
belägen högst upp i herrgårdsbyggnaden. Här bjuds en privat sfär på 65
sköna kvadratmeter, med obruten utsikt över Mälaren och den rofyllda
änglamarken som omger Krägga Herrgård.

Krägga Herrgård ger mer än rum för möten, mat och sömn. Konferensbröllops- och weekendgäster ges tid att njuta av dofter, smaker, nymanglade
lakan och idylliska omgivningar. I dagarna öppnades dörrarna till herrgårdens
största hotellrum. På egen våning i herrgården bjuds 65 kvadratmeter
omtanke och sköna vistelser i avskildhet.

- Inredningen är en blandning av gammalt och nytt som ger en härlig känsla
av här och nu, med doft av svunna tider, säger Lars Aggestedt, hotelldirektör
på Krägga Herrgård.
Den nya sviten rymmer tre rum, samtliga har fönster med obruten utsikt över
Mälarens klara vatten. Ett sovrum, ett dressing room, badrum samt en
loungedel med balkong, bildar en egen liten våning i herrgården. Sängarna är
av märket Hästens och i taket klirrar kristallkronor. Badrummet har två
tvättställ i blankpolerat porslin och ett bubbelbadkar med sköna produkter
från Malin & Goetz. I svitens dressing room finns ett romantiskt sminkbord,
en helkroppsspegel och allt som behövs för att göra sig fin inför kvällens
middag; från lyxig duscholja till plattång, locktång och skoputs.
- Grundtanken har varit att ingenting ska saknas. Man ska kunna resa lätt men
ändå ha alla bekvämligheter till hands. Rummet blir förstås en given plats för
alla våra brudpar att fira bröllopsnatten på – men vi tror också att många
kursledare uppskattar bekvämligheten som nya deluxe-sviten bjuder, säger
Lars.
Loungedelen är möblerad med soffa och matchande fåtölj samt hifiutrustning som ger ljud och bild av högsta kvalitet. På bordet står färska
snittblommor i vas och i en liten skål ligger söta karameller.
- Vi ville skapa en unik helhetskänsla genom att lägga tid och omsorg på
varje enskild detalj, säger hotelldirektör Lars Aggestedt. Vår ansats har varit
att skapa en lika exklusiv som hemtrevlig stämning. En plats att längta
tillbaka till.

Du är här. I nuet. 45 minuter från storstaden, omgiven av grönskande natur
och innerligt värdskap. Här finns alltid tid för dig. Tid för fokuserade möten,
för eftertanke, för långvarig romantik, för njutning. Tid att vara närvarande.
Eller som vi säger på Kräggiska, härvarande. Krägga Herrgård ligger vid
Mälarens strand, omgiven av 100 hektar grönskande mark där rådjur, älg,
fasan, räv och hare springer vilt. Endast 45 minuter från Stockholm, Arlanda
och Uppsala.
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