HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

CONFERENCE SPECIAL

Möt naturen

Håll själv i taktpinnen
Med oss skräddarsyr ni enkelt er egen resa ut
i Europa. Vår stora erfarenhet av gruppresor både
med buss och med flyg gör det lätt för oss att
hjälpa er med hela arrangemanget.

Att lära sig något nytt, och känna en gemensam glädje när man
lyckas, det är receptet på en lyckad konferens i Hjortseryd.
När dessa upplevelser dessutom delas i
en natur många inte tror finns på så sydliga breddgrader har gjort Hjortseryd till
en populär plats för konferenser.
– Här finns lugn, ro och avkoppling
och naturupplevelser i ”Skandinaviens
sydligaste vildmark”, berättar Kerstin
Granlund på Hjortseryd. I området finns
tio sjöar, här är rikt på vilt som skogsfågel och älg. Naturen liknar mer Norrland. Det överraskar många.
PÅ HJORTSERYD KRETSAR

aktiviteterna
naturligtvis kring naturen och de upplevelser den erbjuder. Flugfiske är mycket
populärt; ett vanligt upplägg är att man
konfererar under en dag, äter och sover
gott och sedan avslutar följande dag med
en förmiddags fiske.
– Våra aktiviteter har fokus på lärandet, man ska åka härifrån och känna att
man lärt sig något nytt, att man lyckats.
Det är en bra teamgrej att fiska tillsammans till exempel, och den delade glädjen när någon får napp är alltid stor, berättar Kerstin.

ge sig ut och tillsammans leta efter skogens guld. Andra upplevelser på Hjortseryd är naturfotografering, älgsafari
och ridning. Anläggningen kan ta emot
21 gäster, med en viss flexibilitet om sällskapet är större. Maten som serveras är
lokalt producerad, och allt viltkött kommer från de egna markerna.

Tel: 040-600 00 60 E-post: grupp@scandorama.se www.konferens.scandorama.se

– ATT KONFERERA i Hjortseryd innebär att
arbetsgruppen har anläggningen helt för
sig själv. De vackra omgivningarna, med
sin tystnad, stimulerar till en arbetsro
där tankar och idéer kan fördjupas, avslutar Kerstin Granlund.
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aktivitet på är lerduveskytte – en inte helt enkel uppgift
men lyckan är desto större då man får
in en träff. Under hösten är svampplockning en populär aktivitet. Skogsturen
inleds med teori – en liten lektion om
svamp och plockning. Sen är det bara att
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I PRISET INGÅR: LOGI I DUBBELRUM / FRUKOSTBUFFÉ / FÖR OCH EFTERMIDDAGSFIKA / LUNCH
/ MIDDAG / KONFERENSLOKAL PRIS PR. PERSON I DEL AV DUBBELRUM. ENKELRUMS-TILLÄGG
500:- PRIS EX MOMS. UPPGE FIRST MEETING VID BOKNING. ERBJUDANDENA GÄLLER NY-BOKNING.
I MÅN AV PLATS OCH KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN. BOKAS VIA TELEFON
ELLER MEJL TILL HOTELLET. ERBJUDANDET GÄLLER UNDER 2011. PRISERNA ÄR I LOKAL VALUTA.
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KALMAR, FIRST HOTEL WITT
TEL. 0480-152 50, WITT@FIRSTHOTELS.SE
_
OLOFSTRÖM, FIRST HOTEL OLOFSTRÖM
TEL. 0454-30 12 30, OLOFSTROM@FIRSTHOTELS.SE
_
KARLSHAMN, FIRST HOTEL CARLSHAMN
TEL. 0454-89 000, CARLSHAMN@FIRSTHOTELS.SE
_
HALMSTAD, FIRST HOTEL MÅRTENSON
TEL. 035-17 75 75, MARTENSON@FIRSTHOTELS.SE
_
MALMÖ, FIRST HOTEL JÖRGEN KOCK
TEL. 040-10 18 00, JORGENKOCK@FIRSTHOTELS.SE

_
KÖPENHAMN, FIRST HOTEL VESTERBRO
TEL. +45 33 78 80 00,
RECEPTION.COPENHAGEN@FIRSTHOTELS.DK
_
KARLSKRONA, FIRST HOTEL JA
TEL. 0455-555 60, JA@FIRSTHOTELS.SE
_
KARLSKRONA, FIRST HOTEL STATT
TEL. 0455-555 50, KARLSKRONA.STATT@FIRSTHOTELS.SE
_
KRISTIANSTAD, FIRST HOTEL CHRISTIAN IV
TEL. 044-20 38 50, CHRISTIANIV@FIRSTHOTELS.SE
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