
EN INSPIRERANDE MILJÖ 

FÖR POSITIVA MÖTEN

PÅ RIMFOR S A S T R A ND  värdesätter vi det 
personliga mötet med andra människor. Vår ambition är

densamma som din – att skapa en så lyckad konferens som möjligt.
Därför ska varje konferens och varje möte sätta sina spår.

Ett positivt avtryck.

BOK A PÅ 0494-792 93 EllEr BOK ning@r imfOr sA str A nD.sE

VÄLKOMMEN.

DU ÄR 
VÄNTAD!



Här, vid vackra Åsundens strand, bjuder vi in till en per-

fekt miljö för ditt företags alla slags möten. Hit kommer 

ledningsgrupper som värdesätter att komma ifrån för att 

diskutera i lugn och ro. Eller så handlar det om att skapa 

inspirerande förutsättningar för utbildningar, kick-offer 

eller konferenser. 

Vissa väljer att sitta inomhus i ett av våra trivsamma rum 

där man kan arbeta effektiv i en skön miljö. Andra föredrar 

att arbeta utomhus, kanske framför allt vid grupparbeten, 

eller i vår fräscha strandbastu med vackrast tänkbara utsikt 

mot sjön. 

rimforsa strand erbjuder allt från stora konferenslokaler 

till mindre grupprum. Alla kan anpassas till era behov med 

möblering och utrustning och här finns naturligtvis den 

senaste tekniken. strandbastun möblerar vi för kreativa 

gruppsamtal i en avkopplande anda, samtidigt som vi gärna 

serverar något gott att dricka med lite tilltugg.

FÖR STORA OCH 

SMÅ GRUPPER

Rum för övernattning 42 rum med 71 bäddar
Konferenslokaler 5 lokaler för 10-90 personer
 5 grupprum för upp till 10 personer
Restaurang Plats för upp till 90 personer 
Strandbastu Två avdelningar 
 Relax, kamin, bryggdäck

fA K tA



ATT TRIVAS 

DYGNET RUNT

när mötet är avslutat kan ni strosa runt 

och njuta av husets charmiga själ, kanske 

reflektera en stund vid brasans sprakande 

eller umgås med kollegor och nya vänner i de 

inbjudande sällskapsrummen. Våra gäster 

uppskattar också att utforska de vackra omgivningarna 

och att få tid till en trevlig aktivitet – allt från kanotturer 

och lerduveskytte till golf och vinprovningar. sist, men inte 

minst – en riktigt lyckad konferens kräver något gott på 

bordet. rimforsa strands prisbelönta kök ser fram emot att 

duka upp för våra hungriga gäster. Här serveras lokalt odlad 

mat med kärlek och omtanke.

Strandbastu
Båttur på Kinda Kanal
Kajak
Roddbåt och metspö
Volleyboll
Biljard, kubb m.m.
Golf – Vesterby Golf och Kinda GK
Vandringar bl.a. Östgötaleden
Vinprovning
Teamövningar
Skridskotur på Åsunden
Slalom – Tolvmannabacken i Kisa
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Aktiviteter



VÄSTERVIK

KISA

VIMMERBY
EKSJÖ

JÖNKÖPING

MOTALA

MJÖLBY

TRANÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

FRÅN HELSINGBORG

FRÅN STOCKHOLM

FRÅN GÖTEBORG

34

RIMFORSA

34

50

E4

E4

E4

26 32

40
40

E22VÄTTERN

Linköping 3,5 mil Norrköping 8 mil
Stockholm 24 mil  Jönköping 15 mil.
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många vägar leder till rimforsa och det är bara att välja 

– bil, buss, tåg eller kanske till och med båt. 

 

flera av våra gäster kommer E4:an och svänger av i 

linköping mot Kisa (väg 34). Åker du kollektivt stannar 

ÖstgötaTrafikens bussar i Rimforsa flera gånger per dag. 

 

Tågresenärer tar Stångådalsbanan, där Kustpilen trafikerar 

linköping - Kalmar och stannar på rimforsa station.

HITTA TILL

RIMFORSA 

STRAND

Kontakt
rimforsa strand

fredrika Bremers Allé 2  590 46 rimforsa

Bokningstelefon 0494-792 93  fax 0494-212 51

E-post bokning@rimforsastrand.se

www.rimforsastrand.se

       facebook.com/rimforsastrand       facebook.com/
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Avstånd


