Konferens på Sundbyholms Slott

Året runt erbjudanden
www.sundbyholms-slott.se/konferens/konferenserbjudanden/

Festlig Fredag!

Slottets helpension:

We Love Mondays!
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Förmiddagskaffe med smörgås alternativt slottsbakat fika.
Serverad lunch och sallad, dryck & kaffe med slottslagad godbit.
Eftermiddagskaffe med fika från slottets konditor.
Trerätters serverad middag (bokaren väljer från våra goda konferensmenyer).
Logi i dubbelrum eller enkelrum.
Frukost i slottsvalven.
Pris beroende av veckodag och säsong. Fråga oss om en offert.
1695-2395 kr ex moms per person i enkelrum. Det blir ca 400 kr billigare per
person i dubbelrum.

Slottets dagkonferens:
Förmiddagskaffe med smörgås alternativt slottsbakat fika.
Serverad lunch och sallad, dryck & kaffe med slottslagad godbit.
Eftermiddagskaffe med fika från slottets konditor.
Konferenslokal.
Pris 555 kr ex moms per person.

Se aktuella konferenserbjudanden:
www.sundbyholms-slott.se/konferens/konferenserbjudanden/

Förmiddagskaffe med hembakat bröd
Serverad lunch & sallad, dryck & kaffe
Eftermiddagskaffe med slottsbakat fika
Hyra av tidsenliga rokokodräkter
Kanonsalut (om över 20 personer)
Trerätters serverad middag
Logi
Frukost i slottsvalven
Du får gärna byta ut 1700-tals maskeradbal mot en stämningsfull vikingamiddag.
Paketpris:
Cirka 2145 kr ex moms/person i dubbelrum
(enkelrumstillägg tillkommer)
Maskeradbal och vikingamiddag kan även
väljas andra veckodagar: 495 kr ex moms
per person läggs då på helpensionen.

Kom och gilla måndagar hos oss!
I helpensionen får Du dessa två
mervärden:
50% rabatt på lokalhyran.
En välkomstdrink innan middagen.
Dessutom har måndagar veckans
billigaste helpensionspriser!
Fråga oss om en offert och uppge
bokningskod ”We Love Mondays”.
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Temamiddagar & konferensaktiviteter
1700-tals maskeradbal (temamiddag) Hierarkier suddas ut när
alla går på bal, tidsenligt uppklädda i rokokostil. Röda mattan,
kanonsalut, festlokal och sånghäften ingår. 20-250 personer
Vikingamiddag (temamiddag) En glad firmafest där maten
serveras som bordsbufféer i tre steg. Lån av vikingadräkter,
tidsenlig dukning och rekvisita samt sånghäften ingår.
20-80 personer (200 personer om Riddarsalen används).

Kapacitet:
109 hotellrum, 233 hotellbäddar.
8 konferenslokaler och 12 grupparbetsrum. Den största lokalen rymmer 250
personer i biosittning och 130 personer i skolsittning.
Festlokaler från 12 till 280 personer.
Total restaurangkapacitet på slottets tre våningar är cirka 500 gäster.

Konferenslokaler och hotellrum:
I samtliga konferenslokaler finns dataprojektor, whiteboard, blädderblock,
dvd samt fritt internet. De större lokalerna har ljudanläggning. Vid varje
deltagarplats finns block och penna. Frukt, godis och kranvatten ingår i
lokalhyran. Samtliga konferenslokaler är ljusa och fräscha och har dagsljus.
Hotellet är fyrstjärnigt och miljömärkt med Svanen, med bekväma sängar och
helkaklade badrum. Flertalet hotellrum har utsikt över Mälaren. Hotellrummen är fördelade på ett antal olika hotellbyggnader, från moderna till historiska byggnader. Det finns inget boende i slottsbyggnaden, utan där serveras
frukost, lunch och middag.
Totalt 109 hotellrum är fördelade på 49 mindre dubbelrum, 32 standarddubbelrum, 16 juniorsviter och 12 lyxsviter. 15 av juniorsviterna har dessutom
två sovrum. Samtliga hotellrum kan vid behov användas som enkelrum. Totalt
finns 233 hotellbäddar.

Hot Spa (60 minuter) Mjuka upp musklerna i de utomhus
hot spa baden. Det finns totalt fyra bubbelpooler och de
håller omkring 39 grader året runt. 20 personer samtidigt.
Dryckeskampen (45-90 min) är en trevlig aktivitet för alla på
företaget. Smakprovningar blandas med frågesport om både
stark och svag dryck. 6-100 personer.
Smak- och doftpromenad (40-70 minuter) Promenera runt i
Sundbyholms Slotts vackra miljö och svara på frågor samtidigt
som ni doftar och smakar. 12-400 personer.
Teambuildings-pusslet (60 till 90 minuter) med samarbete i
fokus. Ni kommer att lösa klurigheter liksom kreativa och
lagom fysiska uppdrag. 10-120 personer.
Kreativt måleri (välj mellan 60 och 90 minuter) där kreativiteten
får flöda på dukarna. Därefter konstruktiv kritik och ett glas
mousserande vin. Konstverken tar ni med er. 6-50 personer.
Skattjakten (90 minuter) är en fartfylld och lagbyggande
aktivitet där de olika lagen ska leta guldkistor och knäcka koder.
20-110 personer.
Ponnytrav där ni tävlar mot varandra i ett ponnylopp.
Sitt upp i sulkyn och greppa tömmarna. Minimum 10 personer.
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