
Villa Flora 
Matiga möten och konferens

Konferens | Frukost | Lunch





En rogivande mötesplats



Villa Flora ligger inbakad i en av Östergötlands 
vackraste trädgårdar. En rogivande mötesplats, beläget 
i Svärtinge nära Norrköping med utrymme för möten, 

middag och mindre bröllop.

I sin enkelhet välkomnar trädgården våra gäster att 
åtnjuta årstidernas skönhet ackompanjerat av god mat 

och dryck.

Vi erbjuder er möjligheten att skapa en skräddarsydd 
upplevelse för alla former av sammankomster.





Matiga möten och konferens
Byt arbetsplats för en dag! På Villa Floras ovanvåning 

kan ni samtala ostört, föda nya tankar och idéer 

tillsammans. 

Konferens är för er som vill arbeta fokuserat med 

ovanvåningen reserverad exklusivt för ert sällskap. 

Matiga möten ger er chansen att spendera kvalitetstid 

tillsammans utanför kontoret. Tid för att samla tankar, 

inspiration och blicka framåt.

Vi erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga 

trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi goda vibbar 

med tända ljus, goda dofter, lugna toner ur högtalarna. 

Vår kock Jesper lagar mat med lokala ingredienser som 

följer årstiderna.



Villa Floras företagspaket 2020

Konferens | 4–15 personer

08.00-17.00   Dag   

08.00-12.00  Förmiddag  

12.00-17.00   Eftermiddag  

Pris ex moms från

770 kr

550 kr

550 kr

08.00-10.00  Frukost 

11.00-14.00   Lunch 2h  290 kr

250 kr

Matiga möten | 8-20 personer

17.00-23.00   Middag 

60min Yoga | Meditation med Lena Selberg 1995 kr

Offereras separat

Tillval



Dagkonferens | 08.00-17.00 | 4–15 deltagare

Byt arbetsplats för en dag. På Villa Floras ovanvåning kan ni samtala ostört, föda nya tankar och idéer 

tillsammans. Vi erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi 

goda vibbar med tända ljus och goda dofter, lagar mat med lokala ingredienser som följer årstiderna.

Detta ingår

Pris 770 kr. Gäller för 4–15 deltagare. Priserna är angivna per person och ex moms.

· Ovanvåning reserverad exklusivt för ert sällskap, med egen toalett och balkong

· Block, pennor, frukt och sötsaker

· 65” TV

· Förmiddagsfika inklusive frukostsmörgås, äppelmust, kaffe/te

· Eftermiddagsfika

· Iordningsställande av lokal och städning

· Säsongsbetonad lunch med bröd och bordsvatten/äppelmust/lättöl, kaffe/te



Förmiddagskonferens | 08.00-12.00 | 4–15 deltagare

Byt arbetsplats för en dag. På Villa Floras ovanvåning kan ni samtala ostört, föda nya tankar och idéer 

tillsammans. Vi erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi 

goda vibbar med tända ljus och goda dofter, lagar mat med lokala ingredienser som följer årstiderna.

Detta ingår

Pris 550 kr. Gäller för 4–15 deltagare. Priserna är angivna per person och ex moms.

· Ovanvåning reserverad exklusivt för ert sällskap, med egen toalett och balkong

· Block, pennor, frukt och sötsaker

· 65” TV

· Förmiddagsfika inklusive frukostsmörgås, äppelmust, kaffe/te

· Iordningsställande av lokal och städning

· Säsongsbetonad lunch med bröd och bordsvatten/äppelmust/lättöl, kaffe/te



Eftermiddagskonferens | 12.00-17.00 | 4–15 deltagare

Byt arbetsplats för en dag. På Villa Floras ovanvåning kan ni samtala ostört, föda nya tankar och idéer 

tillsammans. Vi erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi 

goda vibbar med tända ljus och goda dofter, lagar mat med lokala ingredienser som följer årstiderna.

Detta ingår

Pris 550 kr. Gäller för 4–15 deltagare. Priserna är angivna per person och ex moms.

· Ovanvåning reserverad exklusivt för ert sällskap, med egen toalett och balkong

· Block, pennor, frukt och sötsaker

· 65” TV

· Eftermiddagsfika

· Iordningsställande av lokal och städning

· Säsongsbetonad lunch med bröd och bordsvatten/äppelmust/lättöl, kaffe/te



Frukoststund | 08.00-10.00 | 8–20 deltagare

Ge ert team en god start på dagen och unna er en frukost tillsammans på Villa Flora! Ni får en del av lokalen 

helt för er innan det att vi öppnar dörrarna för dagen. Här kan ni samtala ostört och förena idéer och tankar 

tillsammans. Vi erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi 

goda vibbar med tända ljus, goda dofter, lugna toner ur högtalarna och mat med hjärta.

Detta ingår

Pris 250 kr. Gäller för 8–20 deltagare. Priserna är angivna per person och ex moms.

· Frukostskål, smörgås, Billbäcks äppelmust, kaffe/te

· Mysstämning deluxe med tända ljus, lugna toner ur högtalarna och goda dofter

· Blommiga bordsdekorationer

· Del av restaurangen reserverad för er innan restaurangen öppnar för dagen

· Iordningställande och efterföljande städning



Lunchmöte | 11.00-14.00 | 8–20 deltagare

Vår kock Jesper svänger ihop en säsongsbetonad lunch för ert team, där ni får en del av lokalen reserverad 

exklusivt för ert sällskap under två timmar. Här kan ni samtala ostört och samla tankarna tillsammans. Vi 

erbjuder en lugn miljö med utsikt över vår lummiga trädgård. Under vinterhalvåret skapar vi goda vibbar med 

tända ljus, goda dofter, lugna toner ur högtalarna och mat med hjärta.

Detta ingår

Pris 290 kr. Gäller för 8–20 deltagare. Priserna är angivna per person och ex moms.

· Mysstämning deluxe med tända ljus, lugna toner ur högtalarna och goda dofter

· Blommiga bordsdekorationer

· Del av restaurangen reserverad exklusivt för ert sällskap för en 2-timmarssittning

· Iordningställande och efterföljande städning

· Dagens lunch, bröd och smör, bordsvatten/äppelmust/lättöl, småkaka, kaffe/te


