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Konferenspaket 2020 
 
Hovås kallbadhus är som konferenslokal unik. Restaurangen och konferensanläggningen ligger idylliskt 
belägen vid havet ca 15 min söder om Göteborgs innerstad. Vi står för kvalitet och välkomnande 
bemötande.    
 

 Halvdagskonferens inklusive en fika med hembakad kaka eller hälsofika, mineralvatten och 
lunch med måltidsdryck 495 kr/person (618 inkl moms) 

 

 Heldagskonferens inklusive kaffe och smörgås vid ankomst, lunch, mineralvatten samt 
eftermiddagskaffe med hembakt eller hälsofika 595 kr/person (744 inkl moms)  

 

 Halvdagskonferens inklusive en fika med hembakad kaka, mineralvatten och lunch med 
måltidsdryck samt en trerätters middag på kvällen 995 kr/person (1243 inkl moms), minimum 
10 personer debiteras 

 

 Heldagskonferens inklusive två fika med hembakad kaka eller smörgås, mineralvatten och 
lunch med måltidsdryck samt en trerättersmeny på kvällen 1195 kr/person, (1495 inkl 
moms)minimum 10 personer debiteras 

 
Under dagen finns det  tillgång till kaffe, frukt och godis. Konferens förlagd till helg eller röd dag 
tillkommer helgtillägg.  

 
Tillval: 

Bastun 130 kr per person – per timmar inklusive moms, dock minst 750 kr.  
Frukostbuffé vid ankomst 120kr/person 
Hovås Kallbadhus Räkmacka Delux 198 kr 

 Kvällens vinpaket från 450 kr  
 
Samtliga priser är exklusive moms. Parkering heldag samt över natten ingår. 
 
Vid särskilda önskemål begär offert. 
 
Aktiviteter: Vinprovning / Whiskeyprovning 
 Yoga 

Ost och vin i kombination 
 Bastubad 
 Blomsterbinderi 
 Krocket/kubb/boule (gratis) 
                    Match Race med stora båtar 
                    Föreläsningar med bl.a Roland “Tigern “ Ericsson  
           
Priser på aktiviteterna beror på antal gäster. 
 
Boende finns närmast på Scandic Mölndal alternativt Novotel vid klippans kulturreservat med utsikt 
över älvstranden. Busstransport tur och retur Hovås kallbadhus ca 4000 med chartrad buss. 
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I lokalerna finns tillgång till Wifi, blädderblock, projektor/TV med HDMI/VGA uttag.  
Anteckningsblock och pennor ingår. 
 
Avbokningsregler: Kostnadsfri avbokning kan ske fram till 4 veckor före ankomst. Avbokning senare än 
4 veckor innan ankomst debiteras med 25%, 3 veckor innan ankomst 50%,  
2 veckor innan ankomst 75%, och 1 vecka innan ankomst 100% av beställningens värde. Vid avbokning 
av del av bokat arrangemang skall ersättning avse den avbokade delen. Se även allmänna villkor för 
konferens på www.visita.se.  
 
Om Ni har frågor om ovanstående eller något annat ber jag Er kontakta oss!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hovås Kallbadhus Restaurant AB 
 
info@hovaskallbadhus.se 
 
 

     
 
 
 

 

http://www.visita.se/

