MÖTEN & KONFERENSER
BOKA DALSLAND

Låt människor mötas i Dalsland.
Det ger resultat.

VI KALLAR DET
NATURKRAFT

I Dalsland har möten mellan människor
i århundraden lett till spännande
innovationer och växande företag.
När Dalslands kanal byggdes, menade de flesta att den
ska sluta i Håverud. Forsen där skulle man aldrig kunna
ta sig över. Men möten mellan människor ledde till att Nils
Ericson kunde övertyga alla om att det visst gick att komma
förbi – om man byggde en akvedukt. Plötsligt hade bruken
i Dalsland och västra Värmland fått en obruten transportled
till Västerhavet och vidare ut i världen.
Om möten mellan människor ska leda framåt, måste de
ske i en miljö som ger inspiration. Och Dalsland med sina
vildmarksliknande skogar och glittrande sjöar ger inspira
tion. Det är inte konstigt att möten mellan människor än
idag resulterar i nya, spännande och snabbt växande
företag. Dra nytta av den unika miljö som finns här! Låt
människor mötas i Dalsland. Det ger resultat. Vi kallar
det NATURKRAFT.

Människor vill mötas vid vatten.
Så har det alltid varit. Man bygger
helst sitt hus så man kan se en
vattenspegel. Man väljer gärna
ett hotell med utsikt över vatten.
Vatten ger en inre ro och gör det
lättare att koncentrera sig på det
som är viktigt.
I Dalsland har vi gott om sjöar, så många att vi kan
dela med oss. En del av de långsmala, glittrande
sjöarna binds samman till det som kallas Dalslands
kanal. Andra finns bara där. De är lite trolska. När
morgondimman ligger över dem kan man se allt
möjligt konstigt. En älg som kommer ner för att
släcka törsten, en bäver som plaskar med sin
breda svans eller till och med en älva som dansar
i morgondiset. Vatten ger inspiration att uträtta
stordåd. Vi kallar det NATURKRAFT.

Nästan alla våra konferensanläggningar ligger
vid vatten. Vatten som det går att bada i, fiska,
paddla eller bara att sitta och njuta av.

ATT MÖTAS
PÅ VATTNET

VATTEN GER
INSPIRATION

I Dalsland är allt möjligt. Ni kan
ha någon av våra fina passagerarbåtar alldeles för er själva. Ta en
tur genom akvedukten och den
handdrivna slussen i Buterud.
Titta på hällristningarna i Högsbyn,
ordbehandling från bronsåldern.
Njut av god mat och dryck.
Våra långsmala sjöar ligger mellan skogsbe
klädda, blånande berg. Det betyder att det sällan
går några vågor. För det mesta är vattnet spegel
blankt och ger perfekta möjligheter att prova er
egen NATURKRAFT.
Paddla kanot tillsammans. Prova att fiska i någon
av våra små sjöar eller att trollingfiska i Vänern.
Det kan krävas lite kraft att dra upp en lax, sik
eller gädda. Ni får kunnig vägledning och vi kan
nästan garantera att ni får napp.

Att gå på trav är en både
annorlunda och spännande
upplevelse.
Det riktigt dånar i marken när hästarna rusar fram
och du håller tummarna så hårt du kan för att just
den häst du satsat en liten slant på, ska vinna.
Ännu häftigare är förstås att köra en häst själv och
tävla mot sina kollegor. Allt är möjligt i Dalsland.
Man kan också mötas under en golfrunda. I alla
fall om alla håller sig på fairway. Vi har tre fina
golfbanor. Alla med sin speciella karaktär. Konst
och konsthantverk har alltid varit typiskt för
Dalsland. En specialitet med lång tradition är att
tillverka alla tänkbara föremål i halm. Halmens
Hus visar hur det gick till och vilka vackra hattar,
bockar och annat man skapade. I Dalsland kan
ni också, i team, tillverka ert eget konstsmide. Eller
blåsa glas, prova en äventyrsbana, klappa en älg.
Oavsett vad ni väljer får ni NATURKRAFT.

ATT MÖTAS
I AKTIVITETER

Ett möte på fastande mage
blir aldrig särskilt konstruktivt.
Det vet vi i Dalsland. Och vi
bjuder inte på vad som helst.

MAT ÄR ETT
HANTVERK

Dalsland har blivit berömt för sitt sätt att
tänka närproducerat och ekologiskt. Här
är det aldrig långt mellan ko, sjö, åker och
tallrik. Små köttproducenter, charkuterier,
spannmålsodlare, kvarnar och fiskare
förser de dalsländska restaurangerna med
bästa tänkbara råvaror. Och när de hamnar
i köket blir själva matlagningen ett seriöst
hantverk. Vi vet att det här tänkandet är
bra både för miljön och för maten. Och att
mätta, nöjda och glada matgäster är de
som är mest effektiva och kreativa.
Välkommen till det dalsländska matbordet.

”

Vi jobbar över i stort sett
hela världen med kunder i
bland annat Ryssland och
Kina. Det är roligt att ta dem
hit till Dalsland för vi vet att
vi kan hitta boende med hög
standard och fina mötes
platser. På sommaren tar vi
med dem på båtturer i den
vackra Vänerskärgården.
Det är alltid lika uppskattat.
Jonas Wallmander
Platschef, Cleanergy

”

Vi förlade Gasakademins
sommarinternat till Dalsland.
26 doktorander och ett tiotal
föreläsare deltog och det blev
fantastiskt lyckat. Doktoranderna
kom från olika länder och när vi
inte hade föreläsningar paddlade
vi kanot och vi var också på en
fantastisk restaurang där vi fick
mat från trakten. Både bäver
och lokalt fångad gädda. Alla var
lyriska över maten. Vi kände att vi
hade kommit alldeles rätt.
Martin Ragnar
VD, Svenskt Gastekniskt Center

”

Vi ingår i en global koncern och lade en
koncernkonferens i Ed, där vi samlade
33 medarbetare från hela världen.
Många av dem tyckte att det var otroligt
mycket skog överallt men fascinerades
av att det var så lätt att ta sig hit. Flyg
till Göteborg eller Oslo och sedan tåg
som stannar mitt i samhället.
Förutom själva konferensen var vi även
hos en aktivitetsarrangör där vi fick
prova turridning, lerduveskytte och att
handsmida spik. Vi fick väldigt mycket
beröm för en riktigt givande konferens.
Tomas Ejelöv
Produktionschef, Pyrotek Scandinavia

MÖTESPLATSER
I DALSLAND
Mötesplatserna i Dalsland är både fina och ändamålsenliga. Konferensmöjligheter som passar alla.
Oavsett om ni är fyra eller 300. Oavsett om ni vill mötas en dag eller stanna en vecka.
Och vi har mycket att erbjuda. Inte bara renodlade konferenshotell, utan även värdshus, pensionat och
andra mötesplatser som kan vara perfekta för den mindre gruppen. Och naturligtvis alla entreprenörer
som ordnar kringarrangemang. Sådant som svetsar samman och ger lite pirr i magen.
Vi möts i Dalsland!

Baldersnäs
Herrgård

Brålanda Hotell
Vandrarhem & Konferens

På Baldersnäs kan ni mötas i underbar naturskön miljö
vid Laxsjön nära Dalslands kanal. Här finns ljusa och
genuina lokaler, perfekta för effektiva möten – stora som
små. God service tillsammans med en avskild miljö håller
gruppen samman. Fantastisk god mat, varvat med
naturnära aktiviteter, är vardag på Baldersnäs.

Brålanda Hotell Vandrarhem & Konferens ligger mitt i
Brålanda nära E45 i södra Dalsland. Här finns flera lokaler
och rum för konferens och samkväm. Bra boende med sköna
sängar i stora ljusa rum. En närbelägen restaurang fixar den
mat ni önskar, alternativt finns ett komplett kök för egen
matlagning.

 0531-412 13

 0521-302 02

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.baldersnas.com
2
36
79
2
2

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

300
200
JA
300
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.bralandavandrarhem.se
2
32
66
2
2

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

60
40
JA
JA

Dagsholm Hotell
Konferens & Golf

Dalslands
Aktiviteter

Dalsland
Center

Dalslands
Gästgiveri

Är bland såväl svenska som utländska grupper mest känt för
sitt goda värdskap och sin hemlagade mat. Här är platsen för er
som vill ha en aktiv konferens med naturen som bas. Dagsholm
Golf 18-hålsbana ligger endast några tiotal meter från entrédörren och nyöppnade Sweden Bowlsarena på bekvämt gång
avstånd. Bussparkering vid entrédörren och handikappramp.

Dalslands Aktiviteter ligger vid Steneby Gård utanför Dals
Långed. Här finns flera olika lokaler och en mängd aktiviteter
som gör konferensen till en skapande process där kreativitet
och närvaro är av högsta vikt. Välj mellan vanlig välutrustad
konferenslokal, eget konferenshus eller vår vildmarkskonferens
i lappkåtor. Här finns också Restaurang Stenebygrytan.

I Håverud hittar du en konferensanläggning utöver det
vanliga. I Dalsland Centers lokaler, som tidigare fungerat
som massa- och pappersbruk, finns utställningshall, två
konferens- och konsertlokaler, restaurang och café.
Ja, till och med en glashytta! Boendemöjligheter finns i
området och anordnas utifrån önskemål.

Vackert beläget alldeles vid sjön Ånimmen. Anläggningen är
lämplig för små och medelstora grupper som vill mötas i lugn
och avslappnad miljö. Vid sjön finns relax med badtunna och
bastu. Båt kan hyras. Maten är genuint lagad från grunden
med lokala råvaror när tillgång finns.

 0528-199 90

 0531-330 86

 0530-189 90

www.dalslandcenter.se

 0532-250 11

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

110
2
6

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.dagsholm.se
8
20
48
3
5

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

70
50
JA
70
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.dalslandsaktiviteter.com
20
3
5

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

60
25
JA
100
JA

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

200
80
JA
80
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.dalgast.se
11
22
2
4

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

60
32
JA
45
JA

Hotell
Dalsland

Hotell
Dalia

Wärdshuset
på Dal

Åmåls
Stadshotell

På Hotell Dalsland bor alla gästerna i stora terrasslägenheter
med utsikt mot sjön Lilla Le. Lägenheterna ligger i direkt
anslutning till huvudbyggnaden, som rymmer reception,
restauranger, barer och konferenslokaler. Hotellet ligger
centralt i Ed med gångavstånd till järnvägsstationen som
har snabb tågförbindelse med såväl Oslo som Göteborg.

Möt nya idéer på Hotell Dalia i Bengtsfors. Berika gärna er
konferens med Avonovas föreläsningar om ergonomi och hälsa.
Det nyöppnade Träningsstället erbjuder gruppträningspass och
vid hotellets utomhuspool, maj-september, kan du avrunda
dagens konferens. Restaurangen i engelsk stil erbjuder ett brett
dryckessortiment och en härlig utsikt över Dalslands kanal.

Ligger vid E45 i Mellerud, centralt i Dalsland och mitt mellan
Karlstad och Göteborg. Hotellet bjuder på sköna sängar och
hit hör restaurangen Café Gruzzolo, en liten bit av Italien. Här
finns också den engelskinspirerade pub Andree med minnen
från Titanic. En helt inglasad uteterrass står också till buds.

Åmåls Stadshotell ligger mitt i centrum, alldeles intill Vänern.
Alla rum har sin egen prägel med gammaldags charm. Den
vackra festsalen har högt till tak och stora kristallkronor. En
perfekt lokal för middagar, bröllop och konferenser. Restaurangen har också lunchbuffé måndag till fredag.

 0534-123 50

www.hotelldalsland.se

 0531-727 00

 0530-126 64

 0532-616 10

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

20
35
135
4
4

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

95
60
JA
140
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.hotelldalia.com
7
36
86
3
-

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

90
60
JA
80
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.wpdal.com
3
16
40
2
4

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

50
40
JA
350
JA

ENKELRUM
DUBBELRUM
BÄDDAR
KONFERENSRUM
GRUPPRUM

www.amalsstadshotell.se
5
24
53
2
1

MAX BIOSITTNING
MAX SKOLSITTNING
WIFI
RESTAURANG
FESTSAL

100
80
JA
120
JA

Årjäng

Karlstad

Norge

Kristinehamn

Bengtsfors

Åmål

Ed

Vänern
Mariestad

Mellerud

Skagerrak

Färgelanda
Lidköping

Uddevalla

Vänersborg
Trollhättan

Det kan tyckas lite paradoxalt. Vi har berättat om
vildmarken, sjöarna, den orörda naturen.
Dalsland borde vara långt bort i ingenstans. Men så är det faktiskt inte.
Från Göteborg till Åmål, Bengtsfors och Ed är det ungefär 16 mil.
Från Oslo lika kort. Tågförbindelserna är utmärkta. Drygt två timmar från
Oslo till Ed. Knappt en och en
halv från Göteborg till Ed
eller Åmål. Flyg funkar
också. Trollhättan
Vänersborgs flygplats har
flera dagliga förbindelser
med Stockholm/Bromma.
Karlstad Airport har direkt
flyg från både Arlanda och
Frankfurt. Och Moss Lufthavn,
Rygge har förbindelse med ett 40-tal städer i Europa. Den korta sista
biten till ert konferenshotell kan dock vara lite krokig. Då kan det till och
med hända att ni får se en älg eller ett helt hav med kantareller. Men det
är sådant ni får stå ut med. Det är ju då ni är i Dalsland. På riktigt.

VI MÖTS I
DALSLAND

BOKA NU
070 – 586 49 87
Välkommen med din förfrågan och bokning direkt till någon av våra anläggningar eller till
Dalslands Turist AB. Vi känner till det senaste när det gäller boende, mat, och aktiviteter.
Vi arbetar snabbt, effektivt och med kvalitet, allt för att ditt besök ska bli uppskattat och
minnesvärt! Här finns NATURKRAFTEN.

Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Västsvenska Turistrådet, Visit Värmland, Länsstyrelsen Värmland,
Dalslands Turist AB, Dalslands Kanal AB, Dalsland Kanot Maraton+, Fyrbodals kommunalförbund, samt kommunerna
Årjäng, Bengtsfors, Mellerud, Åmål, Dals-Ed, Färgelanda och Vänersborg.
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