SJÖ & LAND
En underbar vattenpärla som ger er det bästa av Stockholm. Konferera eller festa till
vågskvalp och solblänk!

SJÖ & LAND
WESTERS BÄST PÅ FEST, KONFERENS OCH EVENT I STOCKHOLM CITY
Vår grundtanke är att göra det lätt och bekvämt för dig som beställare att
skapa och genomföra ett event från ax till limpa. Du kan koncentrera dig på
att vara en perfekt värd – vi gör hela jobbet utifrån dina förutsättningar och
behov.
KONFERENS OCH FEST MED FLYT
På Sjö & Land kan du konferera med skärgårdskänsla mitt i storstaden och
äta middag med utsikt över Skeppsholmen. Sjö & Land med sitt unika läge
vid Strandvägskajen välkomnar upp till 78 sittande och 120 minglande
gäster. En avkopplande fikapaus på Sjö & Lands uteplats erbjuder vågskvalp
och sjöblänk som ger energi och inspiration, mitt i Stockholm.

MITT PÅ STRANDVÄGSKAJEN
Den ljusa och ombonade lokalen passar utmärkt för såväl mindre
konferenser och möten som privata middagar, utställningar och fest. I det
mindre av de två rummen anordnas ofta bar och dans medan det stora
rummet passar bra för sittande middag, filmvisning eller bara generös
mingelyta. Sjö & Land är en mycket flexibel lokal som ger ditt event en
alldeles särskild karaktär. Du får det bästa av att hyra både båt och festlokal
i centrala Stockholm.

SJÖ & LAND
PRISER OCH VIKTIGT ATT VETA
TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH FAKTA
LJUD-, LJUS- OCH BILDTEKNIK
All teknik som behövs för ditt event arrangeras genom Westers leverantörer.
Kontakta oss gärna i god tid för teknisk konsultation.
I LOKALHYRAN INGÅR
8 st ståbord (80 cm)
10 st runda bord (150 cm)
15 st rektangulära bord (180*75 cm)
80 fällstolar
Städning
Musikanläggning
Projektor & projektorduk
Beredningskök med 3 kylar, 1 frysbox, snabbdiskmaskin, ugn, spis och
kaffebryggare inkl. filter
Förbrukningsvaror: WC/hushållspapper, tvål, diskmedel och soppåsar

Pris för kvällshyra: 20,000 kr
Pris för dagshyra: 10,000 kr
Övriga priser enligt offert
Samtliga priser exklusive moms
På Sjö & Land kan ditt event pågå till klockan 03.00
ADRESS
Strandvägskajen 21, 114 56 Stockholm
KONTAKT
Telefon: 08-744 30 60
Epost: info@westers.se
www.westers.se
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