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Konferens på TanumStrand 

  

Just i de stilla ögonblicken, fritt från vardagens brus, väcks ofta de stora, nya tankarna. TanumStrand 
ligger vid strandkanten mitt emellan Grebbestad och Fjällbacka och är en av Bohusläns största 
konferensanläggningar. Miljön är genuint bohuslänsk med sjöbodar och salta havsvindar in på knuten 
och från hotellrummen bjuds en vidunderlig utsikt över skärgården. TanumStrand ligger i norra Bohuslän 
mindre än två timmars bilfärd från Oslo och Göteborg. 

 
TanumStrand, By the Sea 
Här finns mysiga mötesrum vid strandkanten och en kongresshall för den riktigt stora konferensen. 

Ett möte på TanumStrand är ett möte med havet. Salta vindar och hisnande höjder som ger nya 
infallsvinklar. 

TanumStrand ligger vid havet mitt i den natursköna nordbohuslänska skärgården och läget påverkar 
ofrånkomligt mötet på ett positivt sätt. Våra gäster vittnar om att närvaron och samhörighetskänslan blir 
något utöver det vanliga. 

 
Restaurang Latitud 58 ° 
Latitud 58° är TanumStrands huvudrestaurang med plats för både små och stora sällskap. Skagerrak är 
ständigt närvarande utanför fönstret och havsutsikten blir till en del av restaurangupplevelsen. 

Inredningen är nordiskt stilren med en inspirerande atmosfär där open kitchen med kulinariska hantverk 
blir till ett skådespel för besökaren. Menyn skapas med utgångspunkt i råvaror från nordliga 
breddgrader. Fisk och skaldjur från egna vatten är vår specialitet men här tillagas också svenskt kött 
från gårdar i vår närhet. Med den unika havsutsikten över skärgården och med tillgång till havets 
skafferi hoppas vi att kunna överraska med välsmakande måltider under era mötesdagar hos oss. 
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Konferenslokaler 
Eventhallen Skagerrak har plats för uppemot 1000 personer i biosittning och den kan också snabbt 
möbleras om och delas upp i mindre lokaler för att passa olika evenemang och sällskap. Utöver detta 
finns 18 mindre konferensrum i olika storlekar. Några mötesrum är placerade i sjöbodar vid kajkanten 
och naturligtvis bär de namn direkt kopplade till skärgården, som Koster, Måseskär och Vinga. 

Konferensrummen är ljusa, fräscha och håller bra standard. De är utrustade med projektorer, dator och 
Wifi. Det finns också whiteboard och flip-over i alla mötesrum, liksom frukt, godis och mineralvatten. 

Mineralvatten avräknas efter avslutad konferens. TanumStrands konferensvärd tar emot er vid ankomst! 

  

 

SPA Horisont 
På TanumStrand finns ett nytt, fräscht nordiskt SPA med bastubad och relaxytor där du kan koppla av till 
hänförande utsikt över hav och skärgård. Du möts av ljumma pooler, varma hällar, ljusrum, ång- och 
torrbastu och blir väl omhändertagen. Något för den som vill komma ner i varv efter en intensiv 
mötesdag. SPA Horisont erbjuder också SPAritual och behandlingar. 

Entré till SPA Horisont SEK 200 Exkl. moms* 

* Lån av badrock och tofflor ingår 

 

Stora Blå 
Till TanumStrands badanläggning med 25 meters bassäng, bubbelpool och bastu är det fri entré under 
er vistelse. 

   

Bastubad och havsdopp  
I den mysiga lilla bastun på bryggan höjer vi temperaturen till max. Bastun ligger bara några meter från 
badstegen och efteråt frestar vi med ett dopp i havet. Bastun kan bokas för grupper. 
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Förslag på upplägg: 

Fredag: 

12.00 Ankomst till TanumStrand 
12.15 Lunchbuffé inkl. måltidsdryck, dessert och kaffe. 
13.15 Konferens 
15.00 Eftermiddagskaffe med kaka. 
19.00 Trerätters middag inklusive kaffe* 

Lördag: 

08.00 Frukostbuffé 
09.00  Aktivitet 
12.00 Lunchbuffé inkl. måltidsdryck, dessert och kaffe. 
13.00 -  Fria aktiviteter. Bad/spa/promenader 
19.00 Trerätters middag inklusive kaffe. 

Söndag: 

08.00 Frukostbuffé 
12.00  Lunchbuffé inkl. måltidsdryck, dessert och kaffe. 
 

Pris exkl. moms: 2900 kr/person 
 

I priset ingår:  

 Fri parkering samt entré till TanumStrands badavdelning Stora blå. 
 Boende i 6-bäddsstuga* 2 nätter 
 2 st frukost 
 1 st förmiddagsfika 
 Konferenslokal ½ dag 
 3 st lunchbuffé 
 2 st Trerätters middag 

* TanumStrands 6-bäddsstugor har tre sovrum som kan användas som enkelrum. 
I övrigt gemensamt allrum och Wc/Dusch 

Tillval: 

 Dryckesförslag till er middag (se nedan) 
 Om ni önskar byta ut er trerätters middag på mot en buffé med färska skaldjur tillkommer det SEK 188:- 
 Entré till SPA Horisont SEK 200:- 
 Aktiviteter (se nedan) 

TanumStrands vinpaket    Uppgraderat  Standard* 

 1 glas till förrätt, 1 glas till varmrätt samt dessertvin.   365: - 265:-  
 1 glas till förrätt, 2 glas till varmrätt samt dessertvin.   469:-  345:-  
 1 aperitiff, 1 glas till förrätt, 1 glas till varmrätt, samt dessertvin  485:-  318:- 
 1 aperitiff, 1 glas till förrätt, 1 glas till varmrätt, dessertvin, avec  565:- 394:- 

*Standard är kvällens vin 
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Aktiviteter med saltstänk 

   

Aktivitets meny 

1. Kräftkok på strandkanten 
Tillsammans med vår aktivitetspersonal kokar ni kräftor vid strandkanten. Gruppen själva, med tips 
från personalen, smaksätter koket. Sedan avnjuts ljumma kräftor tillsammans med en kall öl, 
alternativt ett glas bubbel! Aktiviteten tar ca 1,5 timme och en dryck (öl eller glas bubbel) ingår. 
 
Pris: 390 SEK / person 
 

2. Ostronskola 
Våra experter från Ostronakademien berättar om dessa havets läckerheter, Ostrea Edulis av 
många ansett som världens bästa ostron. Du kommer att få lära dig det mesta om denna sinnliga, 
salta västkustdelikatess. Pröva att öppna ostron och utforska dess smaker, en lyxig matupplevelse! I 
paketet ingår 2 ostron samt ett glas härlig champagne. Aktiviteten tar ca 1–2 timmar beroende på 
gruppstorlek 
 
Pris: 390 SEK / person 
 

3. Ostronsafari med Bröderna Klemming 
Följ med på en spännande och unik upplevelse där ni får vara med från det att ostronen skördas till 
hur man bearbetar och öppnar. Bröderna Klemming levererar ostron till hela Sverige och naturligtvis 
till oss på TanumStrand.  
 
Aktiviteten tar ca 4 timmar och förutsättningen är 9–20 personer, 750 SEK / personer. Går att ta 
mindre grupper, men det påverkar priset. 
 

4. Ölprovning med Grebbestad Bryggeri 
Tillsammans med vårt lokala bryggeri får ni en möjlighet att prova deras unika produkter, och 
dessutom lära er en del matnyttigt om öl  
 
250 SEK / person (minimum 3000 SEK / grupp) 
 

5. Vinprovning 
Tillsammans med våra duktiga vinkännare så får ni möjligheten att prova och veta mer om några 
av de viner vi huserar. Förslagsvis så håller man vinprovningen i samband med måltiden. Tar ca 1 
timme.  
 
Vinpaket 1: 370 kronor / person. 
Vinpaket 2: 440 kronor / person (minimum 8 personer) 
 

6. Visning på Grebbestads Bryggeri 
Njut av ett besök på vårt lokala bryggeri. Där får ni tillsammans med deras bryggmästare lära er en 
del om konsten i att brygga öl. Naturligtvis får ni möjlighet att provsmaka deras produkter samtidigt 
som ni insuper atmosfären 
 
300 SEK / PERSON (Minimum 8 personer) 
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7. Yoga 
Lär er grunderna i yoga eller ta er yoga till nya höjder tillsammans med våra duktiga instruktörer – 
 
300 SEK / person (minimum 2500 SEK) 
 

8. Skräddarsytt träningspass 
Tillsammans med våra duktiga instruktörer kan er grupp få ett fantastiskt träningspass. Det kan vara 
allt från en Tabatha till cirkelträning eller kanske ett stretchpass 
 
300 SEK / person (minimum 2500 SEK) 
 

9. Skrattkurs med Camilla 
Skratt lyfter oss och gör livet värt att leva. Skratt får oss att slappna av och stressa mindre. Dessutom 
blir man mer närvarande i nuet och trivs bättre i andra människors sällskap. Framför allt så är det kul 
att skratta. Tillsammans med vår certifierade skrattinstruktör Camilla så kommer nii att få en 
oförglömlig upplevelse. 
 
Pris: 400 kronor / person (minimum 5000 kronor) 
 

10. Quiz 
Här prövas ni i allt mellan himmel och jord. Det kan vara TV-serier, historiska ögonblick och filmmusik. 
Allt mixas och blandas i en musikalisk och bildskön kompott. Allt kan vara en ledtråd, eller en 
villoväg. Vinnarna hyllas naturligtvis med bubbel.  
 
Tidsåtgång: från 1 timma. 4500 sek / grupp 
 

11. Mission Completed 
En spännande och rolig lagaktivitet där man med hjälp av surfplattor navigerar sig till olika frågor 
och uppgifter runt omkring TanumStrand. Går att skräddarsy utefter gruppens behov. Antingen som 
en utmanande träningsbana, eller bara en fartfylld poängjakt. Bevisa för era kollegor att ni kan 
mest! 
 
Skumpa till vinnande laget. Tidsåtgång: Cirka 1,5 
Pris: 400 kronor / person 
 

12. Slaget om skatten 
Vi börjar med en auktion där lagen får buda på olika saker som senare kommer ha mer eller mindre 
betydelse i tävlingen. Därefter startar en mångkamp med olika samarbetsövningar där lagen som 
budat på ”rätt” saker får fördel i vissa grenar. Med GPS/ karta och vunna ledtrådar ska lagen sedan 
göra upp i kampen om skatten. Det är inte avgjort förrän locket på skattkistan öppnas! Tidsåtgång 
cirka 2 timmar. 
 
4–50 personer, 400 kr / personer 
Över 50 personer, 350 kr / person 
 

13. Race of Champions 
Här delas ni upp i mindre grupper och alla får i uppdrag att - bygga en lådbil (Olabil)!. 
Alla grupper får material och verktyg till sin hjälp. Aktiviteten har två bedömnings grunder, först 
bedöms gruppens samarbete, bilens design och innovativa lösningar. Andra delen är det race som 
gäller. Goda resultat i första delen ger fördelar i det slutliga racet. Racet är en fartfylld upplevelse 
där lagen tävlar mot varandra. Till slut står ett Team som vinnare. Syftet med aktiviteten är att 
gruppen skall samarbeta för att nå ett så bra resultat som möjligt och samtidigt ha roligt. Det 
vinnande laget får självklart skumpa vid målgången.  
1,5–2,5 timmar beroende på gruppens storlek 
 
425 SEK/ deltagare. 
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14. Archery Battle (Eventligan) 
En ren adrenalinkick! Succén från USA finns nu i Sverige. Archery Battle är en blandning mellan 
paintball, bågskytte och dodgeball. Detta är en perfekt teambuilding-aktivitet för alla. Du kommer 
garanterat att få en mängd skratt och roliga minnen.  
 
Tidsåtgång: ca 2 timmar. Antal deltagare, max 60 personer 
430 SEK / deltagare (minimum 10 personer) 
 

15. HAV 
Naturligtvis erbjuder vi en rad olika aktiviteter på och från havet. Eftersom dessa aktiviteter kräver 
olika upplägg och innehåll beroende på gruppens storlek och syfte lämnar vi förslag och offert vid 
varje enskild förfrågan. Nedan finner du några tips för aktiviteter på havet.  
 

16. Båtlunch   
Förhöj konferenslunchen med en skärgårdstur i vår fantastiska skärgård. En härlig energiboost för 
hela sällskapet. Vi dukar upp er konferenslunch i kajutan där ni under en timme får njuta av god 
mat, havet, kobbar och skär. 
 
350 SEK / deltagare (minimum 25 personer) – lunch tillkommer / ingår i konferenspaket. 
 

17. Skärgårds- & Fisketurer 
Med en rad olika båtar att välja mellan, allt från gamla genuina fisketrålare ombyggda för 
passagerartrafik till rena passagerarbåtar, tar vi er grupp ut på havet. Ta med en stor härlig 
skaldjursmiddag och avnjut den på en av Bohusläns granitklippor i solnedgången. Naturligtvis kan ni 
vara med om fiske i olika slag, dörj efter makrill eller var med och dra hummertinor på hösten. Vi 
använder oss alltid av lokala skeppare som kan skärgården, dess historia och fisket i den. Låt 
Torsten, Ingemar, Per eller kanske Johan ta er ut på en oförglömlig skärgårdstur 
 
Antal deltagare: 4–80 st. Vid större grupper finns specialarrangemang. 
Rek. Tidsåtgång: min. 1 timma. Vid skaldjursbuffé ombord rekommenderar vi min. 3 timmar. 
Tid: april-oktober, beroende på väder. 
Offert beroende på val av båt och tid på havet. 
Leverantörer: Donalda 83 personer, Mira 25 personer, Selin charter 50 alt 100 personer. 
Kosterbåtarna ca 210 personer (Vid blåsigt väder går de till Grebbestad). 
 

18. Kajak (Via NauTopp) 
Att uppleva skärgården, havet och djurlivet från en kajak är bland det mäktigaste man kan göra. Vi 
arrangerar flera turer med erfarna guider i vår underbara skärgård. Antal deltagare: Max 8 st./ 
guide. 
 
Tidsåtgång beror på gruppens storlek och vad gruppen vill uppleva. 
Tid: april-oktober beroende på väder. 
Offert beroende på gruppens storlek och tid. 
 

19. Dryckesprovning 
Våra olika provningar leds av en erfaren provningsledare. En innehållsrik och smakfull upplevelse att 
dela med kunder och kollegor. Provningen anpassas efter era önskemål, välj mellan olika tema eller 
sätt upp en serie provningar. Vi erbjuder provningar med vin eller whiskey.  
 
Antal deltagare: Upp till 40 st./ tillfälle. Tidsåtgång beror på gruppens storlek och provning. 
3000 SEK exkl. dryck. Kolla pris ang Elin. 

 

Samtliga priser i detta dokument är exklusive moms. 


