
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, 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.

Att ta sig hit går snabbt och är enkelt.
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?
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SÅ HÄR KAN ER KONFERENSDAG SE UT:

När ni anländer till oss kl 0800 har vi dukat 
upp med en liten frukost bestående av 
färdiga smörgåsar, frukt, kaffe/te samt 
bubbelvatten.

Klockan 1200 är det dags för lunch som  
severas antingen i matsalen eller utomhus 
om vädret skulle tillåta. Mineralvatten/ 
lättöl och kaffe ingår till lunchen.

1500 serveras eftermiddagsfika med något 
gott.

1700 avslutas arbetsdagen.

KONFERENS I MATSALEN – TILLGÄNGLIG 
FRÅN SEPTEMBER TILL MITTEN AV MAJ.

Konfererar ni i matsalen dukar vi upp  
antingen två långbord med plats för totalt 
44 personer eller en U-dukning med plats 
för ca 24 personer.
Är ni ännu fler, och er grupp kan tänka sig 
att äta ståendes från vår buffé, kan ni  
faktiskt bli så många som 100 personer. Då 
är dock möbleringsmöjligheterna begrän-
sade.Ni konfererar i den stora matsalen och 
lunchen serveras sedan i den lilla matsalen.

KONFERENS I LUSTHUSET – ÅRET RUNT!

Vårt vackra lusthus är en väldigt omtyckt 
lösning för den mindre konferensgruppen. 
Här får upp till 12 personer plats runt ett 
stort runt bord. Med en 360° utsikt har man 
här god överblick över Djurgårdskanalen 
med alla dess båtar samt de populära rid- 
och promenadstråk som löper längs med 
Djurgårdsbrunn. Bli inte förvånad ifall ni 
även får syn på räv eller rådjur.
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.
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KOSTNADER SAMT MATERIAL, EXKL. MOMS. 

Lusthuset: hyra 2000:-

Minimumdebitering för Lusthuset är 6 personer.
Material som ingår är: projektor med takhängd filmduk, 
internet, 1st Whiteboard på ben med blädderblock, papper 
samt de pennor som behövs.

Matsalen: hyra 2000:-

Minimumdebitering för matsalen är 12 personer.
Material som ingår är: projektor med en väggfast större 
filmduk, internet, 1st Whiteboard på ben med blädderblock, 
papper samt de pennor som behövs.

Pris per person:

Heldag: 420:- (0800 - 1700)
inkl. frukost, frukt, dagens lunch, dryck, kaffe och kaka.

Halvdag: 340:- (0800 - 1300 eller 1200 - 1700)
inkl. dagens lunch, frukt, dryck och kaffe samt frukost eller 
eftermiddagsfika. 

TILLVAL TILL ER KONFERENS, EXKL. MOMS. 

För en ringa merkostnad per person kan ni 
t ex välja en annan lunch än den vi serverar 
som dagens rätt. Ni kan utöka lunchen till en 
trerättersmeny eller kanske endast lägga till 
en dessert.

Möjlighet att välja mellan två lunchrätter 
(kött eller fisk) efter våra  
rekommendationer. 
64:- extra/person

Lägg till en dessert. 
48:- extra/person

Slå på stort med en trerätterslunch!  
176:- extra/person

Om ni önskar stanna kvar för middag  
erbjuder vi våra trerättersmenyer till en 
kostnad från 433kr per person.

AVBOKNINGSREGLER
Priserna är exkl. moms. Avbokning av konferens måste ske minst sju arbetsdagar före utförandets datum för 

att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta debiteras 500:- per bokad gäst. Antalet kan justeras 
kostnadsfritt fram tills två dagar innan ankomsttid. Betalningsvillkor 10 dagar.
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