Naturnära konferenser
mitt i Stockholm

Långholmen Konferens
Hos oss blir din konferens i Stockholm aldrig långrandig. Långholmen Konferens är något för dig som efterlyser en annorlunda och historiskt intressant konferens. Långholmen har en
gång varit fängelse men är numera en inspirerande och avkopplande miljö som hjälper dig att släppa tankarna fria. I grön,
skön natur i centrala Stockholm ligger Långholmen, vi är dessutom Svanenmärkta!

Dagkonferens
•
•
•
•
•
•

Förmiddagskaffe med smörgåsbuffé och hembakat
Lunch med varmrätt, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe
Eftermiddagskaffe med hembakat, smoothie och frukt
Konferenslokal (vi anpassar lokalen efter gruppens storlek)
Mineralvatten/källvatten
Tekniksupport och trådlöst internet

PRIS FRÅN 712:Priset gäller per person och dag, lokalhyra ingår.
Efter 17.00 tillkommer 500:- i lokalhyra per timme.

Helpension
•
•
•
•
•
•
•

Logi och frukostbuffé
Förmiddagskaffe med smörgåsbuffé och hembakat
Lunch med varmrätt, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe
Eftermiddagskaffe med hembakat, smoothie och frukt
Trerätters middag, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe
Mineralvatten/källvatten
Tekniksupport och trådlöst internet

PRIS FRÅN, 2174:Priset gäller per person och dygn i enkelcell
BROTTSLIGT BILLIGT, PRISEXEMPEL, 1500:Priset gäller per person och dygn i delad enkelcell med extrasäng.

Workshop

Morgon
Hälsomöte

Utomhusmöte

Lunch

Kväll

Möten

Förmiddag

Bryggkonferens

Övernattning

Frukost

Heldag
Citykonferens

Randiga aktiviteter
Vi har en egen arrangemangsavdelning som kan erbjuda
roliga, spännande och lärorika aktiviteter med fängslande
tema. Vi har även guidade turer med besök i vårt eget
museum. För fester och arrangemang har vi en festvåning med plats upp till 90 personer. Vi har nära till vattnet, kajakpaddling kanske vore något? Säg till så ordnar
vi! Långholmens natur är grön och skön, som gjord för
promenader, jogging eller stavgång. Passa på att ta en avkopplande paus mellan konferenspassen!

Mat och dryck
Vi välkomnar med kaffe, hembakt bröd, bullar och annat gott för att ni ska få en så bra start på dagen som
möjligt. Lunch och middag serveras i vårt wärdshus.
Våra duktiga kockar är lyhörda för dina önskemål. När
vädret tillåter kan du avsluta din lunch eller middag med
kaffe i vår wärdshuspark. Till eftermiddagskaffet serveras hembakta kakor, frukt och nyttig smoothie. Stanna
gärna kvar efter konferensen för en After Work i Baren
Finkan. Vi är Svanenmärkta och strävar efter att servera
så mycket ekologiskt och närproducerat som möjligt.

Fängslande hotell
Långholmen hotell ligger i det som under slutet av
1800-talet och fram till nedläggning var Sveriges största
fängelse med mer än 500 celler. Då fängelset lades ned
1975 öppnades öns stränder för promenader och en ny
epok inleddes. De forna cellerna är idag renoverade och
har en fängslande och spännande charm. Långholmen
är ett 3-stjärnigt hotell och vi erbjuder billigt boende i
centrala Stockholm, utan att tumma på bra kvalitet.
P.S. Du får egen nyckel till din cell!

Lite historik
Kronohäktet uppfördes etappvis mellan åren 1833 1880. Hotellcellen har förutom celldörren inte mycket
kvar av sitt ursprungliga utseende. Åren 1975-1987 stod
Kronohäktet tomt och förföll. Det kunde, trots dåligt
skick, renoveras och Långholmen hotell, vandrarhem,
konferens och wärdshus öppnade sina portar för nya
gäster i maj 1989.

Alstaviksvägen 19

08-720 85 00

konferens@langholmen.com

www.langholmen.com

