PRIS: 7.000:-/dag

PRIS: 3.000:-/dag

PRIS: 3.000:-/dag

2.000:-/halvdag

2.000:-/halvdag

Lindö (60 kvm)

Lövsättra (25 kvm)

Park (30 kvm)

PRIS: 5.000:-/dag

PRIS: 3.000:-/dag

PRIS: 10.000:-/dag

PRIS: 2.000:-/dag

7.000:-/halvdag

1.250:-/halvdag

Dal (40 kvm)

Riksten (25 kvm)

Konferenstältet (160 kvm)

Äng (15 kvm)

4.500:-/halvdag

UPPTÄCK LINDÖ!

3.500:-/halvdag

U-bord
Öar
Skol

22 pers
30 pers
28 pers

Samtliga priser är exkl moms.

U-bord
Öar
Skol
Bio

25 pers
50 pers
50 pers
70 pers

2.000:-/halvdag

Styrelse

10 pers

U-bord 12 pers
Öar 20 pers
Skol 18 pers

Öar
Bio
Middag

150 pers
200 pers
150 pers

U-bord
Öar
Skol

16 pers
20 pers
22 pers

Fast sittning 6 pers

Lyckade möten
Energi och Glädje är ledorden för oss i
planeringen och genomförandet av ditt möte. Vi
gör det enkelt för dig. Vi erbjuder attraktiva
mötespaket med valmöjligheter som tillfredsställer
ditt behov med allt
ifrån mat till aktiviteter.
Lindö Hotell & Konferens ligger på Nordens största
och mest kompletta golfanläggning. med tre 18hålsbanor och en 9-hålsbana. Vi erbjuder 63
generösa rum, 6 konferensrum, relaxavdelning
med 3 bubbelpooler, tennisbanor,
promenadstråk, joggingspår, Bar
& Restaurang i en naturskön miljö.

Vi serverar er måltider som ger energi, och ser till
att hålla våra mötesdeltagare pigga och alerta
genom hela mötet.

Lindö Hotell, Lindövägen 1,
186 92
Vallentuna, Sverige
Tel: + 46 (0) 770 22 00 20
www.lindohotell.se
bokning@lindohotell.se

Dagkonferens
425 kr per person
- Energigivande förmiddagsfika
- Lunch med det bästa av säsongens råvaror,
måltidsdryck och kaffe
- Glädjerikt eftermiddagsfika
Konferenspaket
1 650 kr per person/natt
- Logi: Del i dubbelrum
- Frukostbuffe som ankomstfika
- Lunch, måltidsdryck och kaffe
- Glädjerikt eftermiddagsfika
- Trerättersmiddag
Enkelrumstillägg: 300:-

Mervärde i våra paket:
Tillgång till vår relaxavdelning, (kan även hyras exklusivt för gruppen).
Tennis och boulebana och ett urval av träningsredskap i relaxen.
Tillkommer gör konferenslokal, ingår i varje lokal:
Wifi / 55” LCD-skäm / Whiteboard / Blädderblock / Block / Penna /
Vatten / Frukt / Tillgång till projektor

Samtliga priser är exkl moms.

PRIS: 2.000:-

1 tim exklusivt

Lindö Hotell & Konferens
Antal rum
63 rum och sviter
SPA
Ja
Restaurang
Ja

För dig som gäst på vårt hotell ingår
alltid vår relaxavdelning.*
*Som konferensgrupp kan man även
hyra relaxen exklusivt för gruppen i 1 tim
för 2.000:- + moms upp till 20 personer,
därefter 120:-/pp + moms. För att kunna
garantera plats måste detta förbokas.
Önskas behandlingar? Hör gärna med
bokningen eller vår hemsida för utbud
och priser. Dessa måste förbokas.
TOTALT HAR VI
19 SUPERIOR ROOM

Lindö Hotell, Lindövägen 1,
186 92
Vallentuna, Sverige
Tel: + 46 (0) 770 22 00 20
www.lindohotell.se
bokning@lindohotell.se

Superior Room
Våra Superior rum är 23
kvadratmeter stora och alla rum
har: en dubbelsäng, sittmöbler,
TV, kylskåp samt ett stilrent badrum i
sobra färger med dusch, handfat,
WC, helkaklade väggar och
golvklinkers med värme.

TOTALT HAR VI
39 DELUXE ROOM

Deluxe Room
Våra Deluxe rum är hotellets
mellanstorlek och samtliga är 32
kvadratmeter stora med generösa
fönster vilka ger varje rum ett härligt
ljus. Rumsinredningen består av en
dubbelsäng, sittmöbler med
bäddsoffa med ytterligare två
sängplatser.

TOTALT HAR VI
9 SVITER

Suite
Vi har nio sviter och de är, vilket
namnet antyder våra största rum.
Samtliga sviter är på 48
kvadratmeter, fördelade på
vardagsrum och sovrum. Alla sviter
har en stor hörnbalkong om 32
kvadratmeter med fantastisk utsikt
över något av våra golfhål.

