Wallbykonferens
Konferens i ostörd miljö
Wallby Säteri är en liten,
personlig anläggning där
arbetet sker ostört mitt i en miljö
som bjuder på stora mått av
inspirerande naturupplevelser.
En konferensmiljö långt ifrån
vardagen där mötet är det
centrala och deltagarna inte
distraheras av annat.

Naturnära konferenslokaler

Gamla matsalen

Konferenslokaler

Naturenergi

Eken eller gamla matsalen.
I vår stora konferenslokal på
150 m2 (10 m x 15 m) kan du
möblera hur du vill. Här finns
all utrustning du behöver såsom
trådlöst internet (fiber), projektor,
block, pennor och godis.

Passa på och få lite luft och ny
energi, ta en paus och gå ner till
sjön. Kaffet blir belöningen.

Är ni en mindre grupp erbjuder vi
även herrgårdens anrika matsal
som konferensrum.
Vi har även styrelsesittning för
max 15 deltagare. Även här finns
all utrustning.

Räkna med naturnära konferenser
som kittlar med utmaningar så
långt utanför ramarna du vill.
Frågan är hur långt?

En upplevelse
Vi gillar att laga mat
Hos oss börjar alltid varje dag
med att vi bakar vårt eget bröd.
Säkert med en paus med lite kaffe.
Vi gillar även kakor och bakverk,
prova Susanns äppelpaj så vet du!
Maten gör vi från grunden inte så
mycket med fasta menyer men
däremot efter säsong.

Lusthustankar
Börja dagen med att ro ut och
lägga nät för att sen rensa abborrar
tillsammans till middag.
Här på Wallby Säteri är det möjligt
– den lilla konferensgården för en
grupp i taget – nära naturen, nära
varandra.
Här sätter fiskespön, ekor, skog
och vackra vandringar fart på
idéer och tankar. För att inte
tala om vårt lusthus som står
till förfogande för nya djärva
strategier, nya mål och intima
dialoger.

Stärk gemenskapen
Aktiviteter
Att ta en paus i konferensen
är viktig av flera anledningar.
Det kan vara precis vad
som behövs för att stärka
gemenskapen.

Teambuildning

Samarbetsövningar i skog,
natur och trädgård.

Lerduveskytte

Dags för hagelbössan.

Segway

Vem vinner teknikbanan?

Tipspromenad

Frågor om mat och dryck
varvas med lite skjutövningar.

Kräftfiske

Störst kräfta vinner?

Matlagning med våra kockar
Ju flera kockar desto
bättre soppa.

Bastu med dopp i Skirösjön
Vem är badkrukan?

Hela Wallby bakar
Tårtbakningstävling.

Bara vara

Världens bästa aktivitet.

Detaljerna

Eken

H elpension
Ett dygn på Wallby. Logi i dubbelrum inklusive
frukostbuffé, för- och eftermiddagskaffe, lunch
och trerättersmiddag. Pris från 1 495 kr/st exkl.
moms. Enkelrumstillägg 300 kr.
Konferenslokal från 1000 kr/dag.

D agskonferens
Heldag på Wallby. Förmiddagskaffe med
smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med
bakverk. Konferenslokal från 1000 kr/dag.
1-10 personer; 695 kr/st exkl. moms.
11-50 personer; 495 kr/st exkl. moms.
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