Konferens på
Sandhamns Värdshus
ÖPPET ÅRET RUNT
Konferens för er som vill komma bort från storstadens buller och jäkt. Vi finns i en rofylld,
charmig och inspirerande skärgårdsmiljö endast 2 timmar bort från Stockholm city.
Genom att byta miljö får man oftast mer kreativitet och arbetar mer effektivt.
Vi erbjuder lokaler till allt från enklare möten, föreläsningar och kurser till längre konferenser
med övernattning. Vi anpassar oss helt efter era egna behov och önskemål och fokuserar oss
på personlig service.
Vi är det perfekta valet för er som ledningsgrupp, styrelse eller det lite mindre företaget.
Behöver du hjälp med att hitta aktiviteter till din grupp? Vi har ett tätt samarbete med
Sandhamns Guiderna som erbjuder ett brett sortiment med olika aktiviteter för alla grupper
– fråga oss gärna så hjälper vi er med en bokning.

Ni önskar, vi fixar!

Missionshuset
Sandhamns gamla Missionshus uppfört 1911 - 1912
Sedan några år tillbaka kan vi erbjuda en unik miljö för konferenser året runt. På
bekvämt promenadavstånd genom det gamla lotssamhället ligger det vackra
Missionshuset, där vi erbjuder ljusa klassiska lokaler med trivsamma gästrum.





Sex dubbelrum med dusch & toalett i korridor.
Övernattning för totalt 30 pers kan ordnas i närområdet okt-april
Vi arrangerar även middagar, bröllop och weekendpaket.
Konferenslokal för upp till 50 pers.

Pentaboden
Nyrenoverad (maj 2018) Konferenslokal i vår vackra sjöbod i hamnen, i
direktanslutning till Sandhamns Värdshus.


Lokal för upp till 20 personer

Aktern
Konferenslokal på Sandhamns Värdshus.


Lokal – upp till 20 personer

Dahlbergsrummet
Sandhamns Värdshus äldsta rum

 Lokal för upp till 15 personer

Kajutan & Lygaian
Chambre separée i matsalen på Sandhamns Värdshus


Sammanträdesrum utan projektor– upp till 10 personer

SIDA 1

Rum i Missionshuset
Bo som konferensgäst hos oss i Missionshuset, med bara 5 minuters
gångavstånd från Värdshuset, genom det gamla lotssamhället.
Huset är precis som det låter byns gamla Missionshus. Numera är det
inrett med fem rum på övervåningen och en stuga som står på
tomten. Rummen på övervåningen har gemensamma badrum i
korridoren, och stugan har eget badrum. Två av rummen på
övervåningen har möjlighet till extrabädd.
Boka upp allt boende och ni får garanterat hela huset för er själva.

Villa Västbanken (hyrs ut oktober-april)

Under höst och vinterhalvåret har vi även tillgång till
en villa i byn. ”Villa Västbanken” ligger ca 8 minuters
promenad från Värdshuset och 4 min från
Missionshuset. Villan har 4 dubbelrum med
gemensamma badrum i korridoren. Två av dessa rum
har möjlighet till extrabädd. Villan har ett stort
gemensamt vardagsrum med öppen spis samt ett kök.
”Villa Västbanken” hyrs ut med ett fast pris för hela
villan, och hyrs ej ut rumsvis.

SIDA 2

Flygel 1-3 (hyrs ut oktober-april)
I anslutning till Villa Västbanken har vi 3 dubbelrum
”Flygel 1 - 3” med egna badrum. Dessa hyrs ut per rum.

Lägenheten (hyrs ut oktober-april)
Ett stenkast bakom Värdshuset ca 3 min promenad till
Missionshuset har vi en lägenhet till uthyrning med 2
sovrum med varsitt badrum.
Sovrum 1: 2 x 90cm säng – badrum med endast toalett
Sovrum 2: 1 x 140cm säng & 1 x 90cm säng – badrum
med dusch & toalett.

SIDA 3

Måltider
Som på Strindbergs tid är våra konferensgäster ”inhysta i maten” på Värdshuset.
Konferenslunch och middag serveras i Värdshuset mysiga restaurang, frukostbuffén
serveras i Missionshuset. Måltiderna är alltid tillagade med genuin skärgårdskänsla och
förstklassiga råvaror.

Prisexempel boende:



Logi inkl. frukostbuffé från 890 kr (del i dubbelrum)
Logi inkl. frukostbuffé enkelrum 1.230 kr

Lokalhyra:






Heldag Missionshuset *
Halvdag Missionshuset*
Heldag Värdshuset*
Halvdag Värdshuset*
Sammanträdesrum

3.680 kr
2.300 kr
2.700 kr
1.280 kr
800 kr

*I priset ingår projektor, block, pennor, frukt, godis och stilla vatten

För fullständiga priser på hela konferenspaket, kontakta oss så skräddarsyr vi ett paket för
just er:
info@sandhamns-vardshus.se
Tel: 08-571 530 51

SIDA 4

