villa soludden

Konferens
Sen vi tog över 2009 har vi omvandlat Ekvik Konferens till Villa Soludden.
Vi har valt att satsa på mer än bara en målgrupp. Förutom ledningsgrupper tar vi även idag emot
större sällskap för olika event såsom kick-offs, bröllop, födelsedagsfester som vi varmt
välkomnar och utför i denna underbara och oslagbara miljö.

Bon appétit!
w w w. v i l l a s o l u d d e n . s e

“Vår vision är att
skapa en hemma-hos
känsla med mycket
värme och personlig
service."

Hos oss har man som gäst alltid hela villan exklusivt
för sig själva dvs vi tar enbart emot en grupp i taget. Vår
minimum-debitering ligger på 12 personer.
Vår vision är att skapa en hemma-hos känsla med mycket
värme och personlig service.

I våra priser ingår helpension och all tänkbar konferensutrustning, bastubad med badrock, badtofflor och handdukar etc. All mat och dryck och även ädel dryck ingår. Med andra ord tillkommer
inga andra kostnader.

I offerten ingår 28 bäddar hos oss på Villa Soludden däribland 7 enkelrum och 10 dubbelrum. Vi
har även möjlighet att utöka enkelrummen till dubbelrummen samt dubbelrummen till trippelrum
vilket ger oss ca 36 bäddar och därtill har vi en jättefin segelyacht på 65-fot som våra gäster också
kan sova över på. Med samtliga bäddar har vi 46 bäddar på Villa Soludden att erbjuda.

Bon appétit!
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När ni ankommer bjuder vi på morgonmackor, juice, kaffe och te från det välrenommerade
bageriet Systrarna Delselius som ligger nästgårds. Konferensen är ni välkomna att starta därefter
då det passar er.
Vid önskad tid serverar vi en trevlig lunch i vår öppna matsalong eller på bryggdäcket om vädret
tillåter. Till lunchen bjuder vi på härlig rabarb- och äppelmust som är närproducerad. Därefter är
ni välkomna att checka in på era rum.
Under hela dagen bjuds det på mineralvatten, frukt, ekologiskt naturgodis, nötter och andra
trevliga bakelser. På eftermiddagen ställer vi fram hembakta scones, marmelader, färskost, fruktiga
smoothies och färskt rå-pressade juicer. För den med mer nyttighetstänk skär vi även upp avokados med flingsalt, kallpressad och närproducerad rapsolja samt pärltomater och färsk frukt.

Vid konferensens slut står bastun varm och den
vedeldade tunnan är uppvärmd för att användas
för de som önskar att lägga till den. För vidare
information på aktiviteter gå in på www.soluddenevent.se.
Fram till middagen bjuder vi på spanska delikatesser a la Ibérico, snacks i relaxavdelningen och
bryggloungen. Där är ni välkomna av även
avnju-ta väl kylda drycker.
Vi 20:00-snåret står en trevlig tre-rätters mid-dag
redo att serveras uppe i matsalen eller på
bryggdäcket med väl kombinerade viner. Efter
middagen ställs det fram kaffe och avec.
Dag 2 serverar vi frukost vid önskad tid och
därefter fortsätter dagen enligt er önskan.

Bon appétit!
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pris per dygn med allt inkluderat och alltid hela
villan för er själva.



Dag 1

6095 :- ex. moms X antal pers

> 20

Dag 2

2700 :- ex. moms /extra timme

ex: ankommer gruppen kl 09:00 dag 1 och lämnar kl 16:00 dag 2 blir kostnaden
för dag 2 = 18 900:- (2700:- x 7 extra timmar)
Minimumdebitering ligger på 12 personer.
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