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Konferens med helpension

lanerar ni en konferens eller en kick-oﬀ? På Sundbyholms Slott arrangerar vi konferenser, fester och olika
tillställningar året runt!

Sundbyholms Slott ligger lättillgängligt en mil norr om Eskilstuna, cirka sjuttio minuter från Stockholm. Här
väntar en fantastisk miljö; det fyrstjärniga konferenshotellet med sin slottsrestaurang ligger endast
ett stenkast från Mälarens längsta naturliga sandstrand, en prisbelönad marina, Europas nordligaste bokskog
och en slottspark för promenader och aktiviteter. På 1500 meters avstånd ligger Sundbyholms travbana.
Vintertid blir sandstranden en skridskovik, och det känns då också extra behagligt att sjunka ner i en
av hotellets utomhus varma massagebad. Sundbyholm har ett rikt aktivitetsutbud. Vad sägs om en
spännande skattjakt, en lustfylld dryckesquiz, ett roligt teambuildingspussel eller kanske en avkopplande
smak- och doftpromenad eller ett kreativt måleri? Kvällstid erbjuds trevliga temamiddagar. Hierarkier
suddas ut när alla blir uppklädda under en 1700-tals maskeradbal, alternativt ”nerklädda” under en
stämningsfull vikingamiddag i slottsvalven.
Här finns för närvarande 97 dubbelrum och sviter med 209 bäddar. Under hösten 2017 står ytterligare 12
nyrenoverade dubbelrum färdiga. Samtliga hotellrum har hög standard med helkaklade badrum och bekväma
sängar och alla kan användas som enkelrum. Flertalet hotellrum har sjöutsikt. Det finns
konferenslokaler och festlokaler för såväl små grupper som för stora grupper upp till 250 personer.
Helpension i enkelrum 1595 - 2345 kr ex moms per person beroende på säsong och veckodag.
Helpension i dubbelrum 1395 - 1995 kr ex moms per person beroende på säsong och veckodag, samt storlek
och kategori på dubbelrummet.
Förmiddagskaﬀe/te med smörgås eller bakverk samt juice.
Serverad konferenslunch, sallad och slottsbakat bröd, måltidsdryck, kaﬀe och kaﬀegodis.
Eftermiddagskaﬀe/te med hembakat från slottets konditori samt frukt och juice.
Trerätters serverad middag på slottet, måltidsdryck, slottsbakat bröd, kaﬀe.
Logi i vald rumskategori.
Frukostbuﬀé i slottets källarvalv.
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