KONFERENS
PÅ BOCKHOLMEN
- 2016 Bockholmen ligger vackert beläget på en liten holme i Bergshamra vid Stocksund, endast ca 15 minuters resa från city.
Kanske är vi därmed Stockholms närmsta skärgårdsupplevelse? Tillräckligt nära stadens brus för att snabbt kunna ta sig
hit, men ändå tillräckligt långt bort för att helt kunna slappna av och känna skärgårdslugnet.
Vi passar främst er som söker en inspirerande och avslappnad skärgårdsmiljö till den mindre konferensen.
Här kan vi erbjuda er en konferensdag i underbar skärgårdsmiljö med allt vad det innebär. På övervåningen i vår
vackra gamla grosshandlarvilla har vi två rum som lämpar sig för konferensgrupper. Det större rummet, som vi kallar
“Ateljén”, rymmer 8-18 personer på långbord. Det mindre rummet som vi kallar “Oscar” rymmer 4-8 personer.
På övervåningen har ni även tillgång till vår underbara balkong dit man kan smita ut för en nypa luft eller mer.
Balkongen rymmer ungefär 10st mingel/drinkgäster.

Ta er hit
Till oss tar man sig snabbt och enkelt med de flesta färdmedel.
Tunnelbanan tar er till Bergshamra på 10-15 minuter från city, följt av en kort promenad.
För den kompletta skärgårdsupplevelsen tar ni såklart båten.
Vid bryggan med åtta meters djup lägger de flesta båtar till utan problem.
Kommer ni med bil finns en parkeringsplats precis innan gångbron över till Bockholmen.
För detaljerad vägbeskrivning se: bockholmen.com/hitta-hit

För bokningar kontakta oss på info@bockholmen.com
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Konferens i Ateljén
Det större rummet kallas Ateljén och är ca 30 m2 stort
och är lämpligt för konferens mellan 8-18 personer
på långbord. Här har vi inrett i Gustaviansk stil från
Solgården i Stockholm. Vid kulna dagar hjälper vi er
gärna att få fart på veden i kakelugnen.

Konferens i Oscar
Det mindre rummet vid namn Oscar är ca 15 m2
stort. Här finns ett runt bord i samma Gustavianska
stil som i Ateljén, och lämpar sig för 4-8 personer,
beroende på vilka behov och önskemål ni har inför
er konferens. En egen liten toalett, öppningsbara
”balkongdörrar”, hallonröda väggar och sneda tak
gör att detta charmiga rum bokas flitigt till både
konferens och fest.

Så här kan er konferensdag se ut:
Kl. 09:00 anländer ni och bjuds då att ta för er från
den lilla frukostbuffén som vi dukat upp i köksluckan
på nedervåningen. Ta med er er smörgås upp till
ert konferensrum där kaffe, mineralvatten och frukt
väntar. Vid vackert väder rekommenderas ni såklart
att njuta av frukosten utomhus.
Klockan 12:00 serverar vi lunchen som severas i matsalen eller utomhus om så önskas och vädret tillåter.
Mineralvatten/lättöl och kaffe ingår till lunchen.
Kl 15:00 serveras eftermiddagsfika med något gott.
Kl 17:00 avslutas arbetsdagen.

För bokningar kontakta oss på info@bockholmen.com
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Ateljén: hyra 1600kr.
Minimumdebitering för Ateljén är 8 personer.
Material som ingår: wifi, en väggfast större filmduk, 1st
Whiteboard på ben med blädderblock, papper samt de
pennor som behövs.
- Projektor debiteras extra med 400kr.

Tillval
Efter önskemål från er, våra fina gäster så finns det nu
möjlighet, för en liten merkostnad per person, att
t ex påbörja dagen lite tidigare eller att välja en annan
lunch än den som serveras som dagens alternativ.

Oscar: hyra 800kr.
Minimumdebitering för Oscarrummet är 4 personer.
Material som ingår: wifi, projektorduk, whiteboard på
ben med blädderblock, papper samt de pennor som
behövs.
- Projektor debiteras extra med 400kr.

• Möjlighet att välja mellan två lunchrätter (kött eller
fisk) 64kr extra/person.
• Lägg till en dessert. 48kr extra/person.
• Slå på stort och avnjut en trerättersmeny.
176kr extra/person.
• Väckarklockan ringer extra tidigt och vi välkomnar
er från kl 08:00 - 08:30.
400kr extra på lokalhyran.

Pris per person:
Heldag (0900 - 1700): 420kr.
inkl: frukost, kaffe, frukt, dagens lunch, måltidsdryck
och eftermiddagsfika.
Halvdag (0900 - 1300 eller 1200 - 1700): 340kr.
inkl. frukost eller eftermiddagsfika, frukt,
kaffe, dagens lunch samt dryck.

Dessa tillval kan ej beställas på plats utan måste
förbeställas vid bokningstillfället.

Vill ni disponera hela övervåningen exklusivt
för er själva? Hyreskostnad: 3200 kr.
Avsluta arbetsdagen med en härlig trerättersmiddag! Från 496 kr/person.

Avbokningsregler
Alla priser är exkl. moms. Avbokning av konferens måste ske minst sju arbetsdagar
före utförandets datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta
debiteras 50% av den totala summan och vid avbokningar 48 timmar eller mindre
före utförandets datum debiteras 100% av de beställda konferenspaketen.
Betalningsvillkor 10 dagar.

För bokningar kontakta oss på info@bockholmen.com

AKTIVITETER
TILL SJÖSS

EN DEL AV

- 2016 Dessa aktiviteter bokas genom More Activities.
Mejla oss på: sthlm@moreactivities.se eller ring oss på: 08 - 655 00 85

RIB CHARTER

Förbered dig på en annorlunda naturupplevelse på vattnet. Åk ut i skärgården
och upplev farten när vi susar mellan kobbar och skär med RIB-båtarna i
Stockholm. Turerna med RIB-båtar utgår vanligast från Nybroviken. På utflykterna med RIB-båt i centrala stan visar vi alla Stockholms sevärdheter.

BASTUFLOTTE

Mitt i Stocksundet i Stockholms skärgård ligger undersköna Bockholmen,
mellan Solna och Danderyd och på behagliga gångavstånd från
tunnelbanan. Här ligger också vår mysiga och fräscha bastubåt och
väntar på att få ge dig och ditt sällskap en minnesvärd upplevelse.
Bastubåten är perfekt till såväl privata tillställningar som företagsevent.

CHECKPOINT CHALLENGE RIB

Vår helt nya och mycket populär aktivitet perfekt för skärgården och
våra RIB-båtar. Varje lag får låna en surfplatta som blir lagets hjälpmedel
under hela aktiviteten där det gäller att samla så många poäng som möjligt
samt att i hög fart navigera i vår fantastiska skärgård.

SÄLSAFARI

Sälsafari längst ut i Stockholms skärgård, där havet möter horisonten, finns det
gott om sälar så länge man vet vart man ska leta. Vi tar med dig till kobbarna
och bränningarna där chansen att få se sälar och havsörn i sin naturliga miljö är
väldigt stor. Innan vi vänder in mot land njuter vi av vår medhavda fikakorg på
en passande kobbe.
Ett sälsafari är något du sent kommer glömma.

TÄCKT RIB

Vi har någonting unikt, en täckt RIB-båt. Båten kan ta upp till 12 gäster och
ombord finns det värmare och musik. Båten är utrustade med den senaste navigationstekniken vilket gör att vi lätt tar oss fram i hög fart oavsett tid på dygnet
eller året. Toppfarten ligger på dryga 40 knop och marschfarten är runt 30-35
knop så den är ett perfekt sätt att
snabbt ta sig dit man ska.
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- 2016 Dessa aktiviteter bokas genom More Activities.
Mejla oss på: sthlm@moreactivities.se eller ring oss på: 08 - 655 00 85

LERDUVESKYTTE MED LASER

Det här är en aktivitet som passar alla och som vi kan genomföra i
princip var som helst, bara vi har en öppen yta. Riktiga bössor
bestyckade med avancerad laserteknik gör denna helt säkra och
miljövänliga aktiviteten till en given succé!

MINGLE QUIZ

Perfekt när man vill göra en inomhusaktivitet under middagen, minglet
innan eller som en paus under konferensen. Frågesport när den är som
bäst, allt genom en surfplatta.

CHECKPOINT CHALLENGE

Vår helt nya och mycket populära aktivitet perfekt för storstan,
konferensgården eller skärgården. Varje lag får låna en surfplatta
som blir lagets hjälpmedel under hela aktiviteten där det gäller att
samla så mycket poäng som möjligt.

ELCYKLAR (MTB)

Vår helt nya aktivitet; elcyklar! Cykla till eller vid konferensen. Alla
kan vara med på samma villkor då man får lite extra hjälp av en elmotor. Kontakta oss så berättar vi mer. Inget piggar upp inför mötet
som lite frisk luft!

ISSKULPTERING

Att skulptera i is är en annorlunda upplevelse och ett fantastiskt
material att arbeta med. Vi delar in gruppen i lag som tävlar mot
varandra. Alla ska följa ett förutbestämt tema som sedan bedöms
och vi får fram ett vinnande lag.

