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Ute på djurgården, bara ett kraftigt stenkast från stadens brus finns vi. 
Här kan vi erbjuda er en konferensdag i lugn atmosfär omgivna av en 

förförisk grönska med Djurgårdskanalen alldeles intill.

Vi har två alternativ för konferensgrupper där vårt rara lusthus 
passar den mindre gruppen för upp till ca 10 personer. Är ni fler än så 

använder vi matsalen med plats för ca 44 personer. Ni kan även bli 
fler än så, men då med vissa förbehåll. Här har ni även tillgång till vår 

“myshörna” med soffgrupper samt den öppna spisen som det eldas 
flitigt i, särskilt vid busigt väder.
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Matsalen - här med s.k. “styrelsesittning”

Lusthuset 

KONFERENS I MATSALEN

OBS - Ej tillgänglig från mitten av maj till  
slutet av augusti, samt under julbordsperioden.

Konferens sker i den stora matsalen och 
lunchen serveras i den mindre matsalen. 

Vid konferens i matsalen kan vi erbjuda följande;
• upp till 30 personer i s.k. “styrelsesittning”.
• upp till 40 personer i en U-dukning.
• upp till 50 personer vid öar.
• upp till 100 personer vid biosittning.*

*För sällskap på 51 - 100 personer erbjuder vi 
stående lunch pga platsbrist. Vi kan vid förfrågan 
hyra in ståbord mot en tilläggskostnad. Mejla oss 
på info@djurgardsbrunn.com angående detta.

KONFERENS I LUSTHUSET - ÅRET RUNT!

Vårt vackra lusthus är en väldigt omtyckt lösning 
för den mindre konferensgruppen. Här får upp 
till 10-12 personer plats runt ett stort runt bord. 
Lusthuset är givetvis anpassat för projektor-
visning med gardiner etc.
Med en 360° utsikt har man här en fin överblick 
över Djurgårdskanalen och all dess aktivitet där 
omkring. Lusthuset är även utrustat med ett  
flertal element som håller värmen även under 
de kyligare dagarna. Konfererar ni här kan ni 
välja att äta er lunch i lusthuset eller så kan ni få 
den serverad inomhus i lilla matsalen alternativt 
utomhus vid vackert väder.
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HELDAG ELLER HALVDAG?

Ibland kanske det räcker med en halvdag 
för att avhandla det som skall på er  
konferens. Därför kan ni nu välja om ni vill 
ha en heldagskonferens, en förmiddags- 
eller eftermiddagskonferens.

ER KONFERENSDAG HOS OSS:

ANKOMST: Ni är välkomna till oss när det 
passar er. Kom antingen 08:00, 08:30 eller 
09:00. Vi har då förberett en liten frukost 
bestående av färdiga smörgåsar, frukt, 
kaffe/te samt bubbelvatten.

LUNCH: Klockan 12:00 är det dags för 
lunch som severas antingen i matsalen 
eller utomhus om vädret skulle tillåta. 
Mineralvatten/lättöl samt kaffe ingår till 
lunchen.

EFTERMIDDAGSFIKA: 15:00 serveras  
eftermiddagsfikat med något gott till, 
samt en upppiggande energi-smoothie.

ARBETSDAGENS SLUT: 17:00 avslutas  
arbetsdagen. Då finns givetvis möjlighet 
att fortsätta kvällen med en middag för 
de som vill.

FASTA KOSTNADER SAMT MATERIAL

LUSTHUSET: lokalhyra 2000:- ink. material.
Minimumdebitering för Lusthuset är 4 pers.
Konferensmaterial som ingår: wifi, projektor 
och projektorduk, whiteboard med blädder-
block samt papper och pennor.

MATSALEN: lokalhyra 3200:- ink. material.
Minimumdebitering för matsalen är 12 pers.
Konferensmaterial som ingår: wifi, projektor 
och projektorduk, whiteboard med blädder-
block samt papper och pennor.

KOSTNAD PER PERSON

HELDAG: 420:-/person.
Inkl. frukostbuffé, frukt och dryck i konferens-
rummet, Dagens lunch med måltidsdryck och 
kaffe samt eftermiddagsfika med något gott till.

HALVDAG: 340:-/person.
Inkl. Dagens lunch med måltidsdryck och kaffe, 
frukt och dryck i konferensrummet, samt  
frukostbuffén eller eftermiddagsfikat beroende 
på när ni vill påbörja er halvdag.
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AVBOKNINGSREGLER
Priserna är exkl. moms. Avbokning av konferens måste ske minst 7 arbetsdagar före  
utförandets datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta debiteras  

50 procent av den totala summan. Vid avbokningar 48 timmar eller mindre före utförandets datum/tid 
debiteras 100 procent av de beställda konferenspaketen. Betalningsvillkor 10 dagar.

TILLVAL TILL ER KONFERENS

För en ringa merkostnad per person kan ni 
välja t ex en annan lunch än den vi serverar 
som Dagens rätt. Ni kanske till och med vill 
utöka lunchen till en trerättersmeny, eller 
bara utöka med en dessert? Hör av er till 
oss på: info@djurgardsbrunn.com

STANNA KVAR PÅ MIDDAG?

Ni är mer än välkomna att fortsätta kvällen 
med en middag. Till de mindre sällskapen 
erbjuder vi vår à la carte-meny och till det 
större  sällskapet har vi våra gruppmenyer 
att tillgå.
För menyer vänligen se vår hemsida:
www.djurgardsbrunn.com
OBS - Middag efter konferens måste 
förbokas.

SNABBT & ENKELT ATT TA SIG HIT

Från t ex T-Centralen tar man buss 69 som 
endast tar ca 15 minuter. Kommer ni med 
bil så finns det en stor parkeringsplats  
mittemot oss. Men med tanke på att 
vi ligger på promenadavstånd från city  
(ca 20-30 min) kanske en frisk promenad 
eller cykeltur kan locka när vädret tillåter!
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CHECKPOINT CHALLENGE
Varje lag får en surfplatta som är laddat med en karta innehållande 
en mängd olika checkpoints. Det gäller för lagen att fysiskt ta sig till 
dessa checkpoints och väl där utföra ett uppdrag. Allt styrs via GPS 
och lagen ser i realtid var de är, var andra lag är samt vilka check-
points som är tillgängliga.
Pris: 395:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: ca 1,5 timme.

LERDUVSSKYTTE MED LASERBÖSSOR
Passar alla och kan genomföras i princip varsomhelst.  
Riktiga bössor bestyckade med avancerad laserteknik gör denna 
helt säkra och miljövänliga aktivitet till en given succé! 
Pris: 295:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: 1 timme.

LÅDBILSRACE
Denna mycket uppskattade aktivitet är uppdelad i två moment där 
det i första momentet gäller att, under en begränsad tid, konstruera 
en lådbil anpassad för race, och sen i moment två gäller det såklart 
att tävla med lådbilen mot motståndarlaget.
Pris: 395:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: ca 2 timmar.

EN DEL AV
BOCKHOLMENGRUPPENSPÄNNANDE AKTIVITETER

STARTAVGIFT FÖR AKTIVITETER PÅ LAND
8-19 personer:  2 500:-
20-49 personer:  3 500:- 
>50 personer:   4 500:-

Samtliga priser är exklusive moms.

DESSA AKTIVITETER BOKAS GENOM MORE ACTIVITIES.
KONTAKTA OSS PÅ: STOCKHOLM@MOREACTIVITIES.SE ELLER RING 08 - 655 00 85


