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RIB & KONFERENS SANDHAMNS SEGLARHOTELL 
 

   
 

SANDHAMNS SEGLARHOTELL - SKÄRGÅRDENS BÄSTA BOENDE 
På Sandhamn Seglarhotell har ni konferens i Stockholm, i gränslandet mellan skärgård och öppet hav. 
Ni kommer till en komplett konferensanläggning där havsvindarna och den dramatiskt vackra naturen 
ger en unik inramning. 

Sandhamn Seglarhotell är en av Stockholms mest moderna hotell- och konferensanläggningar. Vi 
erbjuder fyrstjärnigt boende med totalt 200 bäddar. Standarden är hög, stämningen avspänd och 
välkomnande. Vi vill att du ska känna dig som hemma hos oss. 

I hotellbyggnaden ligger 79 dubbelrum samt 3 sviter med egen bastu. Vid utomhuspoolområdet  
och hamnen hittar du våra 9 lägenheter. Sandhamn Seglarhotell bjuder på kostnadsfritt Wifi för alla 
våra gäster. Incheckning vardagar och helger kl. 15.00. Utcheckning vardagar kl. 10.00 och helger  
kl. 11.00. 

 

RIB båt 50 fot 

24 passagerare, 800 hk vattenjet.  

En RIB bemästrar all typ av sjö, manöveregenskaperna och kraften från motorerna inbjuder till en 
euforisk känsla “som att flyga fram tätt ovanför vattenytan”. 

Denna båt är en av världens största RIB båtar. Hon har vattenjetmotor på 800 hk, dieseltankar på  
totalt 3000 liter vilket gör att räckvidden blir ca 800 sjömil. 
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FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG: 
Dag 1 

10.30 ca Ankomst till Värtahamnen alt vid Grand hôtel* där RIB-båten möter upp er.  
Ni får låna flytoveraller, skidglasögon och mössa. 
*Beroende på om ni åker buss eller egna bilar. 

12.00 Ankomst till Sandhamns seglarhotell. Lunch (inkl. måltidsdryck) i Seglarrestaurangen 

13.00-17.00 Konferensrum 

15.00 Eftermiddagskaffe i Seglarrestaurangen 

17.00 Besök inomhusspa (ingår i logipris) 

19.00-23.00 Pianobar med CalleP. Njut av skön bakgrundsmusik under din middag eller   
  sjung med vid pianot och önska dina favoriter. 

19.30 3-rätters middag (exkl. drycker) i Seglarrestaurangen 

23.00-01.00  När natten börjar göra sig påmind byter Seglarrestaurangens bar skepnad till nattklubb. DJ CalleP 

 
Lördag 25/8  
08.00 Frukostbuffé i Seglarrestaurangen  

10.45  Utcheckning från hotellet 

11.00 Ribben kommer och hämtar er och tar er åter till Stockholm 

12.30 Ankomst tillbaka till Stockholm 

 

       

 

PRIS 

PRIS: 3455 kr/person 

Beräknat på 24 pers 

 

I priset ingår:  

- Resa med RIB t/r (max 24 pers) 

- Logi med del i dubbelrum 

- Konferensrum 13.00-17.00 dag 1 

- 1 lunch, 1 eftermiddagsfika, 1 trerättersmiddag, 1 frukost 

- Entré till SPA 

- Entré till nattklubb 

Alla priser är exkl. moms 

 


