
KONFERERA MED VIKINGAR
Bara 10 minuter från City på Djurgården kan ni nu konferera på ett nytt sätt! 
Under våren 2019 lanserar vi vårt nya dagkonferenserbjudande i samarbete med vår granne 
Spritmuseet där konferensen får en ny spännande dimension med besök hos Vikingaliv, ett av 
Stockholms mest attraktiva besöksmål.

Precis vid vattnet med fantastiskt läge, utsökt mat och dryck på vår restaurang Glöd, men 
framför allt – vi tillför ny inspiration via vårt interaktiva upplevelsemuseum!

Om konferensen
Konferensrummet tar upp till 56 personer och har två 
sammankopplade projektorer och öppet WIFI. 
Till projektorn ansluter man via HDMI eller VGA (sladdar finns). 
Behöver man ansluta andra kontakter rekommenderar vi att man 
har med egen adapter eftersom vi inte har möjlighet att erbjuda 
alla varianter som finns på marknaden. Vi har dessvärre inte heller 
möjlighet att erbjuda lånedator. Pris för konferensrummet är 
9 500  kr/ heldag eller 2 000 kr/timme. 

För en extra inspirerande konferens rekommenderar vi att ni
kombinerar med någon eller några av våra andra upplevelser:

I museet:

-Tur i vikingafärden Ragnfrids saga 40 kr / person. 
-Guidad visning 20 minuter för 10-30 personer.
Pris: 600 kr
-Guidad visning 20 minuter för 30-50 personer.
Pris: 1200 kr
-Guidad visning 45 minuter för 10-30 personer.
Pris: 1200 kr
-Guidad visning 45 minuter för 30-50 personer.
Pris: 2400 kr

Äta:

På vår restaurang Glöd
-Dagens lunch 125 kr / person.
-Middag kvällstid, olika menypaket finns,
beskrivning skickas separat.

Fika – utanför konferensrummet
-Kaffe/te 27 kr/person
-Kaffe/te med småkaka 42 kr/person
-Kaffe/te med bulle 54 kr kr/person
-Frukt under dagen 24 kr/person

Ytterligare förtäring, exempelvis frukost, kan erbjudas på förfrågan. Avbokning utan kostnad 
kan ske fram till två veckor före bokningens start. Därefter debiteras hela beloppet. 
Alla priser är ex. moms.

För att boka kontakta boka@vikingaliv.se

Telefon: 08-400 229 90 
Hemsida: www.vikingaliv.se 

Adress: Djurgårdsvägen 48
Epost: info@vikingaliv.se


