Skärgårdsmagasinet Fjäderholmarna

Konferens på Skärgårdsmagasinet
Fjäderholmarna eller Dalarö Skans
Starta dagen med havsluft! Endast 25 minuter
med båt från City finns Stockholms närmaste
skärgårdsö.
Vi kan på Fjäderholmarnas Magasin och vår
lokal på Dalarö Skans erbjuda konferenser för
30 – 80 personer med möjlighet till middag
efteråt.
I våra ljusa och rymliga lokaler på
Fjäderholmarna sitter ni i en biosittning framför scenen som är utrustad med
ljud och projektor. Ni kan också sitta vid långbord eller i mindre grupper.
Önskar ni dela upp er i två grupper kan vi sätta ett sällskap i vår danslada som
ligger vägg i vägg. Njut av en god lunch i solen på uteserveringen innan det
är dags att fortsätta på nytt.
En alldeles egen ö för er
konferens har vi också, den
ligger strax utanför Dalarö
hamn och heter Dalarö
Skans. Där kan ni i glastältet
med utsikt över Stockholms
södra skärgård planera för
storverk med inspiration av
det fantastiska ljuset och
naturen. Ni kan välja mellan
biosittning, runda bord eller
långbord. Behöver ni dela
upp er i mindre grupper finns
det möjlighet till det inne i fästningen. En god lunch serveras i samband med
konferensen och det finns också ypperliga möjligheter till olika teambuildingaktiviteter med gott om ytor både utomhus och inomhus.
Dalarö Skans ligger 10 minuter med båt från Dalarö dit ni tar er på ca 45
minuter med chartrad buss från City.

Skärgårdsmagasinet Fjäderholmarna

Det här ingår i vårt konferenspaket:
• Förmiddagskaffe med smörgås och hembakat sött
• Lunch med varmrätt, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe
• Eftermiddagskaffe med hembakat sött
• Frukt och mineralvatten
• Lokalhyra 9.00 – 17.00
• Trådlöst nätverk
Pris 695 kr per person exklusive moms.
Tillägg:
Projektor 2000 kr
Lokalhyra före kl 9.00 och efter kl 17.00 – 500 kr/timme
Möjlighet finns att stanna för middag på både Fjäderholmarna och Dalarö
Skans.
För att boka Fjäderholmarna, kontakta Zara Nordhjelm:
zara@skargardsmagasinet.se
För att boka Dalarö Skans, kontakta Lena Cedrell:
lena@dalaroskans.com
För transporter ut med RIB-båt och teambuildingaktiviteter kan vi varmt
rekommendera More Activities, www.moreactivities.se
Vi hjälper er gärna med andra transporter också om ni önskar.

Avbokningsregler:
Priserna är exkl. moms. Avbokning av
konferens måste ske minst 7 arbetsdagar
före utförandets datum för att undgå
debitering. Sker avbokningen efter detta
debiteras 50 procent av den totala
summan och vid avbokningar 2 dagar
eller mindre före utförandets datum
debiteras 100 procent av de beställda
konferenspaketen. Betalningsvillkor 20
dagar.

