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Priser och konferenspaket Idingstad Säteri 2013 

Dagkonferens 
Pris:  445 kr per person och dag  

 

I priset ingår: Förmiddags fika med ost/skink smörgås. Dagens lunch med sallad, smör och bröd, lättöl/vatten, 

kaffe/te och små kaka. Eftermiddags fika med bakverk. 

Konferens lunch till lunch med övernattning (lunch dag 1 till lunch dag 2) 

Prisnivå Trerätters middag:  1875 kr per person  

Prisnivå Buffé ”svenska smaker”: 1675 kr per person (minsta antal 15 personer)  

Prisnivå Buffé ”säsongens buffé”: 1575 kr per person (minsta antal 15 personer)  
 

I priset ingår: Dagens lunch med sallad, smör och bröd, lättöl/vatten, kaffe/te och småkaka (*2). Eftermiddags 

fika med bakverk (*1). Middag i tre olika prisnivåer på 3-rätters eller buffé. Samt logi (del i dubbelrum) och 

frukostbuffé. Förmiddags fika med bakverk (*1). 

Konferens tvådagars med övernattning (fm dag 1 till em dag 2) 

Prisnivå Trerätters middag:  2175 kr per person  

Prisnivå Buffé ”svenska smaker”: 1975 kr per person (minsta antal 15 personer)  

Prisnivå Buffé ”säsongens buffé”: 1875 kr per person (minsta antal 15 personer)  
 

I priset ingår: Dagens lunch med sallad, smör och bröd, lättöl/vatten, kaffe/te och småkaka (*2). Eftermiddags 

fika med bakverk (*2). Middag i tre olika prisnivåer på 3-rätters eller buffé. Samt logi (del i dubbelrum) och 

frukostbuffé. Förmiddags fika med bakverk (*2). 

 

Konferenslokal 

Konferenslokal i huvudbyggnaden tar ca 20 pers och Konferenslokal i Sidobyggnaden 

Magasinet tar ca 40 personer.  

Konferenslokal tillkommer med 1000 kr för ”lunch till lunch” paket och heldagskonferens 

och 1500 kr för ”tvådagars” paket. 

Konferenslokalerna är utrustade med PC projektor, trådlöst nätverk, konferensmaterial, mineralvatten, 

kaffe/te, godis och frukt.  

Grupprum 

Använd gärna våra allmänna utrymmen. Det ingår i priset. 
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Tillval och priser 

Frukostbuffé    85 kr per person 

Lunch inkl. sallad, dryck och kaffe/te 145 kr per person 

Förmiddagsfika alt. eftermiddagsfika  50 kr per person 

Trerättersmiddag:   650 kr per person 

Buffé ”Svenska smaker”:  450 kr per person 

Buffé ”Säsongens buffé”:   350 kr per person 

Enkelrums tillägg:  180 kr per person 

 

Övriga villkor 
 

 

• Bokning och avbokning. En definitiv bokning kan avbokas utan debitering fram till två veckor 

före arrangemanget. Görs avbokning efter två veckor, men en vecka före arrangemanget så 

debiteras 50 %. Görs avbokning senare än en vecka före arrangemanget så debiteras 100 % 

av bokningen. I övrigt följer vi SHR:s rekommendationer för bokning och avbokningsregler. 

• Antal personer för bokningen (mat och logi), lämnas/ändras senast en vecka före 

bokningsdatumet och meddelat antal ligger till grund för fakturaunderlaget.  

• Vid definitivbokning, senast en vecka innan konferensen, planerar vi exakta tider och meny, 

ev. specialkost, konferensmöblering, rumsfördelning etc.  

• Vi på Idingstad skräddarsyr gärna ert konferenspaket med aktiviteter eller andra önskemål.  

• Vi bokar bara en grupp åt gången vid övernattande konferens, vilket innebär att ni är våra 

hedersgäster hela kvällen! Dagtid kan flera grupper förekomma.   

• Alla priser är exklusive moms . 

 


