Vi tycker att det är fantastiskt roligt att du vill förlägga din nästa konferens hos oss. Här nedan ser du våra olika konferenspaket, vi skräddarsyr
gärna ett paket till dig om du önskar några aktiviteter till din konferens.
Kontakta gärna oss för hjälp med transporter och annat. Vi hjälper er med det mesta.
Välkommen med din förfrågan!
Hotell Forsen

Heldagskonferens
Kom till oss direkt på morgonen. Vi dukar upp förmiddagsfika och
ser till att konferensrummet är redo för er. Självklart finns trådlös
internetuppkoppling, projektor, duk och whiteboardtavla i våra
konferensrum. Den lättare förtäring i konferensrummen med vatten och
frukt ingår naturligtvis också.
Lunchbuffén serveras i restaurangen på entréplan där ni har utsikt mot
den levande Renforsen, passa gärna på att ta en kort lunchpromenad i
området - det är väldigt vackert vill vi lova.

Sätt guldkant på din konferens

Kontakta gärna oss om ni önskar aktivitets- eller
uppgraderingsförslag till er konferens!

Eftermiddagsfika med kaffe, vitaminshot och gott fikabröd från vårt
lokala bageri avrundar dagens aktiviteter.

Lunch till Lunch
Halvdagskonferens
Välj om du vill börja eller avsluta dagen med lunch i vår restaurang. Därefter
välkomnar vi er till konferensrummet där lite lättare förfriskningar väntar. Föreller eftermiddagsfika ingår i priset när det så passar er.

Vi offererar gärna er 2-dagarskonferens hos oss. Standardupplägget innehåller:
Lunch dag 1, konferensrum, eftermiddagsfika, 2-rätters middag och logi i delat
dubbelrum. Frukost dag 2 med lokalproducerade råvaror. Konferensrum och
förmiddagsfika med bröd från vårt lokala bageri. Samt lunch i vår restaurang.
Detta kan vi naturligtvis skräddarsy så det passar just er tillställning.
Möjligheterna är stora.

På nästa sida finns praktisk information kring din konferens

Hotell Forsen i Vindeln . Solviksvägen 10 . 922 91 Vindeln
Tel +46(0)933-397 00 . info@hotellforsen.se
www.hotellforsen.se

Samtliga konferenslokaler ligger i hotellets sutterängplan en trappa ned från hotellentrén. I konferensfoajén hittar du goda avhängningsytor
samt herr- och damtoalett. Vi har även en handikappanpassad toalett samt hiss till samtliga våningsplan.
Behöver du skriva ut eller kopiera någonting till din konferens hjälper vi dig självklart med det i receptionen. Vi har också laddare och adaptrar
till det mesta, så att inte tekniken ska hålla er från det väsentliga. Vindelälven och Änglamark har fullständig konferensutrustning med
moderna projektorer och dukar. Blädderblock, whiteboard och pennor finns naturligtvis också i konferensrummen. Vi har till och med kvar en
OH-apparat, om du önskar använda det. Vindelälven är även utrustat med ett ljudsystem för både tal och t.ex filmvisning.

Vindelälven
Vårt största konferensrum rymmer 40 personer i s.k skolsittning och är
utrustad med väl tilltagen whiteboard och nedsänkbar projektorduk.
Dessutom har rummet en fantastisk älvsutsikt och egen balkong för
uppfriskande pauser.

Biosittning
Skolsittning
Ögrupper
Styrelsesittning
Bokas för sällskap

65 pers
40 pers
24 pers
24 pers
över 8 pers

Skolsittning

Biosittning Styrelsesittning

Ögrupper

Naturum
GRUPPRUM
Naturum finns tillgängligt mellan September och Juni och kan bokas enskilt
eller som grupprum. Naturum har älvsutsikt och nyttjas på somrarna som
utställningslokal för Vindelälvens djur- och naturliv. Utställningen finns kvar
under hela året vilket ger en gemytlig stämning.

Änglamark
GRUPPRUM
Vårt lilla konferensrum som passar perfekt för mindre grupper. Här kan man
sitta upp till 8 personer. Även detta rum är fullutrustat och kan bokas enskilt
eller som grupprum.
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