
KONFERENS 
OCH EVENT 

 FÖRTÄRING Paket heldag      Från menyn 
 
  
 

•  Förmiddagskaffe med smörgås
•  Dagens lunch i Bistron
• Eftermiddagskaffe med fikabröd

Paketpris: 198:-/person

Vi erbjuder även affärslunch. 

Kaffe med smörgås 69:-/pers
Kaffe med fikabröd 49:-/pers
Frukt 19:-/pers
Godis 19:-/pers

Solvalla är den perfeka mötesplats för konferens och event. Närheten till Bromma 
flygplats och Ulvsundaleden gör det lätt ta sig hit. Dessutom finns här väldigt 
gott om gratis parkering!

Våra ljusa och luftiga lokaler av varierande storlek kan ge sällskap på upp till 600 personer de bästa 
förutsättningar för lyckade sammankomster. Anpassningsbara vikväggar ger stor flexibilitet och som 
kronan på verket finns vår hörsal som tar 200 sittande personer. För riktigt stora evenemang kan hela 
kongressbyggnaden utnyttjas (4 plan) samtidigt.

För bokning och mer info, 08 627 98 60, restauranger@solvalla.se, solvalla.se
Samtliga priser inklusive moms.

Standardutrustning i alla konferenslokaler är film-/bildduk, whiteboard, blädderblock, WiFi och bordsvatten. 
I hörsalen finns även PC-projektor, myggor och trådlös mikrofon. Extra utrustning kan tillhandahållas även i övriga lokaler.

KONFERENS/MÖTESLOKALER 
  Heldag Halvdag Heldag med Halvdag med Endast
    kvällsloge kvällsloge loge*

 2-10 pers 2 425:- 1 725:- 4 125:- 3 425:- 2 800:-

 11-20 pers 3 925:- 2 425:- 6 025:- 4 525:- 3 400:-

 21-50 pers 5 450:- 3 425:- 8 050:- 6 025:- 4 600:-

 51-100 pers 7 425:- 4 950:- 12 425:- 9 950:- 8 200:-

 101-200 pers 12 925:- 7 925:- 21 900:- 16 900:- 14 000:-

Dagkonferenser som pågår efter kl 17.00 debiteras med 2 500:-/påbörjad timme.
* Loge förutsätter förtäring från vår festvåningsmeny, se solvalla.se

 



För bokning och mer info, 08 627 98 60, restauranger@solvalla.se, solvalla.se
Samtliga priser inklusive moms.

I priserna ingår entré och tävlingsprogram (travdagar). Mat och dryck tillkommer, antingen en trerätters måltid eller buffé (minst 50 personer för buffé). 

I Solvallas Festvåning kan man hyra en egen loge. Festvåningen är belägen 
högst upp i byggnaden Kongressen, panoramautsikten över banan är fantastisk! 
Avnjut en trerätters måltid av högsta klass eller en superb buffé samtidigt som ni följer tävlingarna.
Komplettera gärna med en guidad tur på stallbacken eller någon annan spännande aktivitet. 

Är ni många går det bra att disponera flera loger eller hela festvåningen, vi tar sällskap upp till 
600 personer! Är ni ännu fler finns ytterligare möjligheter kontakta oss gärna för mer information.

HYR EN EGEN LOGE
– ELLER HELA FESTVÅNINGEN 

 Hyreskostnad  Loge  Kombinerat med konferens em  Kombinerat med konferens heldag

   15-25 personer 3 125 kr 4 375 kr 5 625 kr

  26-55 personer 4 625 kr 5 875 kr 7 125 kr

 56-100 personer 6 250 kr 8 750 kr 11 250 kr 
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KONFERENSVÅNINGEN ÄR BELÄGEN HÖGST UPP I BYGGNADEN KONGRESSEN MED FANTASTISK UTSIKT ÖVER BANAN.

KONFERENSAVDELNING/ FESTVÅNING, plan 5
Här finns ljusa och moderna lokaler som lätt kan anpassas 
efter gruppens storlek och behov.
Hörsalen tar 200 personer. När det är dags för festligheter 
förvandlas merparten av våningsplanet till en härlig festlokal.
Utsikten över banan är magnifik!

KONGRESSEN à la carte MATSAL, plan 4
Vår huvudmatsal i etager med plats för 650 sittande gäster, 
bra utsikt över arenan. Här finns scen för uppträdande eller 
föredragningar som kan följas på TV-skärmar i hela byggnaden.

BISTRON, plan 2
Matsal i etager med plats för 600 sittande 
gäster, bra utsikt utöver arenan. Här finns även 
en mysig matsalsdel för 80 personer utan utsikt. 
Här serveras även vår populära 
dagliga lunch på vardagar.

STRÖGET, plan 1
Ströget är vår sportbar med stora öppna ytor 
i markplan. Lokalen kan med fördel användas 
till mässor och utställningar.

VALLA KROG, plan 3 i E-huset
Matsal i etager med plats för 700 sittande gäster, bra 
utsikt över banan. Passar utmärkt att abonnera för 
företagsfester och teman under våra travevenemang.

För bokning och mer info, 08 627 98 60, restauranger@solvalla.se, solvalla.se
Samtliga priser inklusive moms.

ÖVERSIKT AV FESTVÅNINGEN 
OCH KONGRESSHUSET 

Stora evenemang kräver god logistik – det är vi bra på. Elitloppet med över 60 000 besökare varav 
10 000 sittande matgäster är ett bra exempel. Inte minst då är vi stolta över vårt kök och den mat vi serverar. 
Alla våra ytor har TV-skärmar, utomhus finns en av nordens största LED-skärmar, som alla går att synka med 
budskap och information. Solvalla är möjligheternas arena – tveka inte att kontakta oss med idéer och önskemål!


