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Ett möte med det vilda
Möten på naturnära platser skapar en avspänd stämning.  

Du kan koncentrera dig på uppgiften och nya intryck öppnar sinnena.

På Öster Malma är naturen ständigt närvarande 

och bjuder på stora möjligheter till spännande 

aktiviteter och avkoppling. Många goda idéer har 

fötts under en äventyrlig exkursion och utmanande 

lerduveskytte ökar gemenskapen. 

Korta promenadvägar leder förbi stora hägn där 

både älg, kronhjort, dovhjort och mufflon strövar 

fritt. En riktigt äkta viltkänsla. Viltvårds stigen 

bjuder på fler upptäckter och tar er sedan vidare till 

vildsvinshägnet. I fågelvoljärerna står besökaren 

öga-mot-öga med fasaner, änder och gäss. 

I Lagårn intill Öster Malma slott har vi funktionella 

konferensutrymmen med modern teknik för 

effektiva affärsmöten eller konfe renser med plats 

för upp till 120 deltagare i skolsittning. Vår personal 

garanterar snabb och personlig service. Får vi sedan 

locka med en gemytlig slotts middag, en pubkväll i 

källarvalven och oförglömliga aktiviteter runt våra 

egna skogar och sjöar… 

I november och december när snön ligger vit på 

taken dukar vi upp vårt viltinspirerade julbord – en 

perfekt avslutning på ett möte eller en konferens. 

Välkommen till det vilda Öster Malma – här finns 

något för alla sinnen! Läs mer om vad vi kan 

erbjuda på nästa sida.

Välkommen till 

Öster Malma

BOKA!
0155-24 62 28

WILDLIFE PARK • HOTELL • KONFERENS • 1600-TALS BAROCKSLOTT • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK

http://www.ostermalma.se
http://www.ostermalma.se
mailto:info%40ostermalma.se?subject=


Tel 0155-24 62 28 • www.ostermalma.se • info@ostermalma.se • Öster Malma 611 91 Nyköping

• Nära med naturen inpå knuten
Öster Malma ligger i hjärtat av Sörmland, nära Stockholm och 

Mälardalen. Här möter du som konferensgäst ett landskap där 

klövdjuren oblygt kliver ut på ängarna och ett rikt fågelliv i våra 

viltvatten. 

• Välrenommerat viltkök
Vårt kök prisas ständigt för maten med inspiration från det vilda. 

Ett skäl är den höga klassen på råvarorna – som naturligtvis 

kommer från naturens eget skafferi, skogarna och sjöarna runt 

omkring oss. Köttet förbereds i vårt eget viltslakteri. Regional 

mat är självklart tycker vi.

• Aktiviteter
Öster Malmas omgivningar lämpar sig utmärkt för 

utomhusaktiviteter, men även för en rad inomhusaktiviteter.

 Lär dig att stycka vilt tillsammans med vår styckmästare

 Smaka på vilt – prova våra viltdelikatesser

 Viltpromenad med frågesport och provsmakning

 Bågskytte eller lerduveskytte

 Matlagning med fyrarättersmiddag under ledning av en av 

våra kockar

Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss för fler förslag.

• Historiens vingslag
Slottet Öster Malma med sina två flygelbyggnader vid stranden 

av Malmasjön uppfördes på 1660-talet av generaltullförvaltaren 

Wilhelm Drakenhjelm. Ett charmigt barockslott som efter 350 år 

fortfarande idag behållit sitt yttre. Slottets matsal är en perfekt 

inramning till en konferensmiddag. 

• Lokalerna
 Modern teknik 

 Stora lokaler för upp till 200 deltagare i biosittning 

 Mindre mötesrum

 33 trivsamma hotellrum 

 Bastu 

 Relaxavdelning med skyttesimulator

Konferera i storslagen natur

Öster Malma KONTAKTA 
OSS FÖR  

FÖRSLAG!
0155-24 62 28
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