
MÖTE PÅ BRO HOF SLOTT
Vi ger dig en oförglömlig upplevelse
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MÖTE PÅ BRO HOF SLOTT
Få inspiration och möts utanför kontoret om så bara för några timmar. Sätt guldkant på 

 er vardag och kom till oss för att njuta av en dagskonferens i fantastisk slottsmiljö.

HALVDAG  
(316:- exkl moms)

ALTERNATIV 1
• Mötes lokal inkl. utrustning
• Fritt wi-fi i mötesrum
• Projektor eller LCD projektor 
• Vatten och frukt i lokalen under dagen
• Smörgås, kaffe/te och juice
• Dagens lunch inkl. dryck och kaffe/te

ALTERNATIV 2
• Mötes lokal inkl. utrustning
• Fritt wi-fi i mötesrum
• Projektor eller LCD projektor 
• Vatten och frukt i lokalen under dagen
• Dagens lunch inkl. dryck och kaffe/te
• Eftermiddagsfika

HELDAG  
(440:- exkl moms)

• Möteslokal inkl utrustning
• Fritt wi-fi i mötesrum
• Projektor eller LCD projektor
• Vatten och frukt i lokalen under dagen
• Smörgås, kaffe/te och juice
•  Dagens lunch inkl. dryck och kaffe/te
•  Eftermiddagsfika

FRUKOSTMÖTE 
(196:- exkl moms)
• Möteslokal i 2 timmar för upp till 12 personer
• Projektor eller LCD projektor 
• Fritt wi-fi i möteslokalen
• Frukostbuffé

EXPRESSMÖTE  
(156:- exkl moms)
• Möteslokal i 2 timmar för upp till 12 personer
• Projektor eller LCD projektor 
• Fritt wi-fi i möteslokalen
• Smörgås, kaffe/te och juice

KONFERENSPAKET

Detta är våra standardpaket. Vi kan självklart skräddarsy konferenspaket helt efter  
speciella behov och önskemål. Välkommen med din förfrågan.
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MÖTE PÅ BRO HOF SLOTT
Få inspiration och möts utanför kontoret om så bara för några timmar. Sätt guldkant på  

er vardag och kom till oss för att njuta av en dagskonferens i fantastisk slottsmiljö.

 Efter er konferens kan ni avsluta dagen med  
en god middag eller någon aktivitet som till exem-
pel vinprovning eller varför inte spela golf  
på Sveriges bästa golfbana. Vi lyssnar gärna på  
era önskemål och skräddarsyr konferenspaket 
 efter just era önskningar. Se några exempel på  
aktiviteter som ni kan boka.

DRYCKESPROVNING:
Låt dig inspireras av våra kunniga och  
passionerade dryckesexperter. Du får en större
inblick om dryckens historia, dess smaker,  
dofterna och de olika färgerna.
Välkommen till en trevlig, lärorik och rolig  
kväll med dina kollegor.

OST & VINPROVNING:
I en gemytlig miljö med trevlig föreläsare får ni  
en intressant och lärorik kväll. 
Under kvällen lär ni känna ett antal olika ostar av 
olika karaktärer samt tillhörande viner. Njut av en 
härlig och lärorik kväll full av spännande smaker.

PROVA PÅ GOLF:
Spendera några timmar med en utav Sveriges 
bästa golftränare. En härlig upplevelse där ni själv 
bestämmer tempo. Oavsett om ni strävar  
efter att gå en runda på så få slag som möjligt 
 eller om syftet är att ha en trevlig stund och 
 umgås med vänner så är golf rätt för er.

AKTIVITETER & BOKNING
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KONTAKTA OSS: 
Alla priser är exklusive moms. Kontakta oss 
för mer information eller för ett förslag som  
passar just ditt sällskap.
Telefon: 08-545 279 80
Email: restaurangen@brohofslott.se

AVBOKNING AV KONFERENS 
Fram till 14 dagar före konferensen kan 100% 
av bokningen avbokas utan debitering. 
Därefter kan antalet reduceras med ytterligare  
-10% fram t.o.m. 3 dagar före konferensen.
Om du senare än 3 dagar före konferensen meddelar 
reducering i antal så debiteras dessa till 100%.


