Skärva Herrgård

KONFERENSER RUM EVENT

EN MÖTESPLATS
Håll Din konferens i ett världskulturarv, en byggnad, i hjärtat av ett naturreservat.

PLATS
Skärva Herrgård, admiral Chapmans "sommarstuga", byggd 1786, var tidigt en mötesplats
för människor. Vi håller med stolthet liv i den gamla traditionen och bjuder in till konferenser,
evenemang och enskilda gästers besök. I herrgården intill havet, inbäddad i grönskan och
skönheten hos Skärva naturreservat, tar fantasin fart, idéer föds och kreativa processer
flödar.
ÖVERNATTNING
Konferensgäster är, vid minst två dagars konferens, varmt välkomna att sova över i
herrgårdens elva moderna och konstnärliga rum. Totalt finns 24 bäddar och 2 delade kök
och badrum.
MÖTEN
Vid Skärva Herrgård finns olika konferensrum, vardera med plats för 2-50 personer, för
möten, kurser och konferenser. Varje rum har sin egen historia och atmosfär som inspirerar
till ett kreativt och harmoniskt arbete och lärande tillsammans.
.
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Skärva Herrgård

KONFERENSER RUM EVENT

FAKTA OM MÖTEN
KUPOLSALEN
Den historiska Kupolsalen, vår största konferenssal, är en säreget vacker mötesplats. Salens
runda arkitektur, inspirerad av templet Pantheon i Rom, skapar en lustfylld och kreativ
atmosfär vid konferenser för såväl 15 som 120 personer.
Teater: max. 120 personer

Skrivbord: max. 20 personer

U-form: max. 30 personer

Halvcirkel: max. 25 people

FLERA KONFERENSRUM
Intill Kupolsalen finns två konferenssalar, “Bibliothek” och ”Rosa Rum”, som gärna kan
användas tillsammans med Kupolsalen. Eller som enskilda konferensrum.
Teater: max. 40 personer
Skrivbord: max. 10 personer
Halvcirkel: max. 20 personer
Dessutom finns i herrgården fyra grupprum, för sex till nio personer, som kan bokas vid
konferenser.

TEKNISK UTRUSTNING
Projektor och blädderblock ingår i konferenshyran. Vi har också ett professionellt BOSE
ljudsystem, vid fester och evenemang, för uthyrning.

CATERING
Vi erbjuder olika "konferenspaket". Vår samarbetspartner, Skärva Gård, granne med
herrgården, erbjuder jättegod vegetarisk mat med biologiskt odlade grönsaker ur egen gård.
Vi samarbetar även med restauranger i stan, exempelvis Sjörök och Cozy Kitchen, för
catering av högsta kvalitet.

INFORMATION, OFFER & BOOKING:
Tel: 0455 14437 – Mail: info@skarvaherrgard.se
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