
Konferens på Flottsbro Värdshus 

Med utsikt över Mälaren och trevligt omringad av Flottsbroskogen ger våra fina konferenslokaler 

i kombination med vår vällagade mat och professionella service de perfekta förutsättningarna för 

lyckade möten. Med 50 charmiga stugor och en mängd olika aktiviteter är Flottsbro en perfekt 

plats att även förlägga flerdagarskonferensen på. En klar fördel är även att Flottsbro ligger endast 

20 minuter från Stockholm City 

 

Vi har även möjlighet att arrangera tältlösningar utomhus på våra stora gräsytor för större 

evenemang. 

Lokal Utsikten Strandsidan Mälarblick 

Storlek 60 m² 53 m² 25 m² 

Biosittning 70 personer 60 personer 15 personer 

Skolsittning 50 personer 30 personer - 

U-sittning 36 personer 32 personer 12 personer 

Öar 6 x 6 4 x 6 - 

 
 

Heldagskonferens/ Halvdagskonferens 

Konferenslokal inkl. isvatten och frukt 
Liten frukost  

Förmiddagskaffe/te och tilltugg 
Lunch (varmrätt, sallad, bröd, smör, lättöl eller mineralvatten samt kaffe) 

Eftermiddagskaffe med nybakta scones  
Pris: 375 kr per person/ 295 kr per person 

***** 
 

Konferens med övernattning 

Paket 1 

Konferenslokal inkl. isvatten och frukt 
Förmiddagskaffe/ te med smörgås 

Lunch (varmrätt, sallad, bröd, smör, lättöl eller mineralvatten samt kaffe) 
Eftermiddagskaffe/ te med hembakat 

2- rätters middag med 2 glas vin eller 2 öl och kaffe 
Del i flerbäddsstuga 

Frukostbuffé 
Pris: 995 kr/person 

***** 



 
 
 

Paket 2 

Konferenslokal inkl. isvatten och frukt 
Förmiddagskaffe/ te med smörgås 

Lunch (varmrätt, sallad, bröd, smör, lättöl eller mineralvatten samt kaffe) 
Eftermiddagskaffe/ te med hembakat 

3- rätters middag med 2 glas vin eller 2 öl och kaffe 
Del i flerbäddsstuga inkl. sänglinne och städning 

Frukostbuffé 
Pris: 1295 kr/person 

 
 

 
 
 

Övrigt 
Städning och sänglinnepaket är tillval om inget annat anges. 

För konferenspaket gäller gemensam lunchrätt bortsett från vegetariska alternativ och specialkost. 
På samtliga priser tillkommer 25% moms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

Aktiviteter 

 
Bastuflotte 

En mycket populär aktivitet här på Flottsbro är vår vedeldade bastuflotte. 
Ligger i Albysjön precis nedanför Värdshuset. Flotten är 32 m² och bastun har plats för upp till 

10 personer. På bastuflotten finns det även en solterrass med bord och stolar. 
 

Finns även Bangolf, Kanoter, Beachvolleyboll, Frisbeegolf samt Downhill cars(sommar). 
 
 

  
 

Utförsåkning 
Kom och åk hos oss valfri dag i veckan under vintersäsongen. 

Varför inte låta oss anordna Afterski på Flottsbro, Stockholms största skidanläggning. 
Eller hyra backen bara för ert sällskap efter stängning på helgen, från klockan 18.00 med valfri 

musik etc. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vinprovningar 
Låter det spännande med vinprovning? Det är det. Det vi fokuserar på i våra provningar är vad vi 
tycker är det viktigaste -att själv lära sig vad man tycker om, och att få ut så stor upplevelse som 

möjligt av vinet och måltiden. Här kommer ett urval av våra provningar.  
Tidsåtgång 1-2 timmar beroende på gruppens tid och önskemål.  

Lär dig kombinera mat och vin, Vad är smak? Vad är doft? Och vad är det mer som påverkar vår 
måltidsupplevelse? Kan 1+1 bli 0 eller 1+1 bli 3? Ja, i maten och dryckens värld är allt möjligt. 

Detta samt: 
 

Glasprovning 
Har dryckesglasets form någon betydelse för smaken? Du kommer knappast tro dina 
smak- och doftlökar när du prövar ett och samma vin ur olika glas och får helt olika 

upplevelser. Vi prövar fyra viner och en Cognac ur sex olika glas. 
Efter denna provning kan vi också erbjuda en 4-rätters middag med matchande viner för att 

fördjupa er i vinet och matens magiska värld. 
 

Ost och vin 
Vilka osttyper finns det? Kan man hitta ett vin som passar till alla ostar? Vad är det som 

Gör att vinet passar eller inte passar? Vem bestämmer det i sådana fall? Vi bekantar oss med de 
sex ostfamiljerna. Därefter provar vi fyra viner till sex ostar. Utöver förslagen ovan kan vi 

anordna skoterkörning, fiske, brännboll, boule, tipspromenader och mycket mer.  
Kontakta oss för mer information. 

 
Dryckesutbud 

Vi har fullständiga rättigheter samt ett urval av olika öl- och vinsorter som brukar passa de flesta. 
Givetvis har vi alkoholfria 

alternativ. 
 

Övernattning 
Här på Flottsbro har vi en charmig stugby med 50 stugor, de största med 6 bäddar. 

Vi har även färdiga paket med logi och mat. 
 

Transport 
Som en extra service erbjuder vi våra gäster att ordna med transport till och från Flottsbro. 

Brukar vara uppskattat att för en mindre summa slippa tänka på det. 
 
 
 


