KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN
FÖR BOKNINGAR KONTAKTA OSS PÅ BOCKHOLMEN@BOCKHOLMENGRUPPEN.COM

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. HUSET SOM ÄR EN VACKER GAMMAL GROSSHANDLARVILLA FRÅN
SENT 1800-TAL, HAR TVÅ KONFERENSRUM PÅ ÖVERVÅNINGEN DÄR DET STÖRSTA RUMMET HAR PLATS
FÖR UPP TILL 20 DELTAGARE.

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.
Kommer ni med bil finns en parkeringsplats precis innan gångbron över till Bockholmen.
För den kompletta skärgårdsupplevelsen kommer ni med båt, de flesta båttyper kan
utan problem lägga till vid vår brygga.
För detaljerad vägbeskrivning se: bockholmen.com/hitta-hit
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KONFERENSRUMMEN
Ateljén
Det större rummet kallas Ateljén
30 m2 stort och lämpar sig för
med 6-20 deltagare. Här har vi
långbord i Gustaviansk stil från
Stockholm. Vid kulna dagar hjälper
att få fart på veden i kakelugnen.

ER KONFERENSDAG HOS OSS
och är ca.
konferenser
inrett med
Solgården i
vi er gärna

Oscar
Vårt mindre rum som vi döpt till Oscar är ca.
15 m2 stort. Här finns ett runt bord i samma
Gustavianska stil som i Ateljén, och lämpar sig
för 4-6 personer, beroende på vilka behov och
önskemål ni har inför er konferens.
En egen liten toalett, hallonröda väggar,
sneda tak samt öppningsbara ”balkongdörrar”
som leder ut till en brandtrappa gör att detta
charmiga rum bokas flitigt.
Balkongen
Här
uppe
på
övervåningen,
mittimellan
konferensrummen finns även en underbar
balkong med en härlig utsikt över fjärden mot
Lidingö. Balkongen står självklart till ert sällskaps
förfogande för en nypa frisk luft eller en
fikapaus. Här finns fyra korgstolar samt ett
fikabord. Balkongen rymmer ungefär tio
personer.

När ni anländer från kl 08:00 är ni välkomna att
bereda en smörgås från vår enkelt uppdukade
frukostbuffé i köksluckan. Frukosten tar ni
med er upp till ert konferensrum (eller till
uteserveringen om ni så behagar), där vi
har förberett med kaffe, mineralvatten
samt frukt.
12:00 är det dags för lunchen som
serveras i matsalen. Mineralvatten/lättöl
samt kaffe ingår till lunchen.
15:00 serveras
något gott.

eftermiddagsfika

med

17:00 avslutas arbetsdagen. Det finns
då möjlighet att fortsätta med en härlig
middag för de som vill.
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KOSTNADER SAMT MATERIAL
Ateljén: lokalhyra 2000:Minimumdebitering i ateljén är 8 personer.
Material som ingår är: wifi, projektor, en väggfast större
projektorduk, en whiteboard på ben med blädderblock, papper
samt de pennor som behövs.
Oscar: lokalhyra 1200:Minimumdebitering i Oscar är 4 personer.
Material som ingår är: wifi, projektor, projektorduk, en whiteboard
på ben med blädderblock, papper samt de pennor som behövs.

ENLIGT ÖNSKEMÅL ERBJUDER VI NU
MÖJLIGHET ATT GÖRA VISSA TILLVAL
TILL ER KONFERENS
För en ringa merkostnad per person kan
man nu välja t ex 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.

Heldag: 420:- (0900 - 1700)
Inkl. frukost, frukt, dagens lunch, dryck, kaffe och kaka.

•

Slå på stort med en trerättersmeny.
176:- extra/person.

Halvdag: 340:- (0900 - 1300 eller 1200 - 1700)
Inkl. dagens lunch, frukt, dryck och kaffe samt frukost eller
eftermiddagsfika.

•

Väckarklockan ringer extra tidigt
och vi välkomnar er redan från kl.
0800.
400:- extra på lokalhyran.

Vill ni disponera hela övervåningen exklusivt för er
konferens är det såklart möjligt. Lokalhyra för hela
övervåningen är då 4000:-

PER PERSON:

Önskar ni avsluta med en middag, erbjuder vi våra
trerättersmenyer till en kostnad från 496:-/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.

SPÄNNANDE aktiviTETER

EN DEL AV
BOCKHOLMENGRUPPEN

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

RIB CHARTER
För er som vill ha ett fartfyllt äventyr före eller efter krogbesöket.
Stockholm (Nybroviken el Slussen) – Bockholmen
Pris: 5 000:- i startavgift/båt plus 295:-/person.
Max 12 passagerare per båt, samma pris på Bockholmen – Stockholm.
Turen är ca 1 timme. Toppfarten är runt 55 knop.

CHECKPOINT CHALLENGE - RIB
Kombinera en RIB-tur med ett roligt team-byggande tävlingsmoment. Med hjälp av en surfplatta gäller det här att samla
så många poäng som möjligt samt att i hög fart navigera vår
fantastiska skärgård.
Pris: 9 000:- i startavgift/båt plus 495:-/person.
Max 12 passagerare per båt, minst 2 båtar. Aktiviteten tar 2 timmar. Start i
Stockholm, avslut vid Bockholmen.

SÄLSAFARI
Längst ut i Stockholms skärgård där havet möter horisonten
finns det gott om sälar. Vi tar med er till kobbarna och
bränningarna där chansen att få se säl och havsörn i sin
naturliga miljö är väldigt stor.
Pris: 10 000:- i startavgift/båt plus 295:-/person.
Max 12 passagerare per båt. Turen är 4 timmar lång och startar
i Stockholm eller vid Bockholmen.

TÄCKT RIB - SJÖTAXI
Ta er bekvämt och snabbt dit ni ska, med frisyren i behåll.
Stockholm (Nybroviken el Slussen) – Bockholmen
Pris: 2 000:- i startavgift plus 195:-/person.
Max 12 passagerare per båt. Samma pris gäller för sträckan
Bockholmen – Stockholm. Turen är 45 min - 1 timme.

BASTUFLOTTE
Vår mysiga och fräscha bastuflotte ligger vid Bockholmen. Perfekt efter konferensen eller för svensexor, möhippor etc.
Pris: 2 950 :- i startavgift plus 295:-/person.
Hyran avser 2 timmar, extra tid kostar 800:-/timme,
handdukar går att hyra för 20:-/st

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

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.
Pris: 250:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: 45 min

CHECKPOINT CHALLENGE
Detta är en aktivitet som ställer lagarbetet på sin spets för varje lag
och där strategi och samarbete är ett måste för att lyckas på bästa
sätt. Allt styrs via GPS och lagen ser i realtid var man är, var andra lag
är samt de checkpoints som är tillgängliga.
Pris: 450:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: 1,5 - 2 timmar

EL-MOUNTAINBIKE

Cykla till eller vid konferensen. Alla kan vara med på samma villkor då
man får lite extra hjälp av en elmotor.
Pris: 395:-/person, startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: 2 timmar

ISSKULPTERING
Här får kreativiteten flöda fritt. En mycket populär lagaktivitet som
fungerar året om. Alla ska följa ett förutbestämt tema som sedan
bedöms och vi får fram ett vinnande lag.
Pris: 1950:-/block (4-6 pers per isblock), startavgift enligt nedan.
Tidsåtgång: 1-1,5 timme

STARTAVGIFTER AKTIVITETER PÅ LAND
8-19 personer: 2 500:20-49 personer: 3 500:50 personer eller fler: 4 500:-

Samtliga priser är exklusive moms.

