
QUALITY HOTEL GLOBE
Upplev en konferens med stjärnstatus

Känslan inne hos oss på Quality Hotel Globe, är densamma som den utanför vårt fönster. 
Vart du än vänder dig, är det något som händer. Intryck, energi och inspiration. Om du 
frågar oss, är det den bästa starten du kan få på din konferens, ditt event eller din 
kick-off. 

Här kan du nu upptäcka våra nya, uppdaterade konferenspaket. 
För grupper om 20 personer eller fler, finns förmånliga paket att välja mellan. Utöver paketen finns det 
även olika tillägg att komplettera med om så önskas. 

Observera att angivna priser gäller per person och dag, med reservation för ändringar. Lokal tilldelas 
efter storlek på gruppen. Skulle antalet personer ändras förbehåller vi oss rätten att ändra lokal. Önskas 
en annan lokal för eventuell middag så tillkommer en kostnad för detta. 
 
Vårt grundpaket kallar vi Dagpaket Small och detta utgör basen för samtliga paketlösningar. På 
nästkommande sida kan du läsa om vad de andra paketen erbjuder utöver denna bas. Vårt erbjudande 
baseras på tre prisklasser där Weekend avser lördag och söndag. High avser tisdag, onsdag och torsdag. 
Och slutligen Low, som avser måndag och fredag. 

Dagpaket SMALL
Lokal anpassad till grupp
Förmiddagskaffe med smörgås
3-rätters lunchbuffet med salladsbuffet, bröd, smör, kaffe och kaka
Eftermiddagskaffe med frukt- och kakbuffet
Tillgång till mjukglass och popcorn hela dagen

Välkommen till Quality Hotel Globe!

Pris ex.moms/ink.moms 
Weekend: 445kr/557kr
High: 525kr/656kr
Low: 500kr/625kr 
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QUALITY HOTEL GLOBE
KONFERENSPAKET 
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Halvpensionspaket MEDIUM
1 övernattning i enkel- eller dubbelrum

Pris ex.moms/ink.moms
Enkelrum       Dubbelrum 
Weekend: 1240kr/1453kr    Weekend: 930kr/1106kr
High: 1675kr/1949kr     High: 1190kr/1406kr
Low: 1475kr/1722kr     Low: 1075kr/1274kr

Helpensionspaket LARGE
1 övernattning i enkel- eller dubbelrum
2-rätters middag

Pris ex.moms/ink.moms
Enkelrum      Dubbelrum
Weekend: 1525kr/1809kr    Weekend: 1215kr/1462kr  
High: 1960kr/2305kr     High: 1475kr/1762kr
Low: 1760kr/2078kr     Low: 1360kr/1630kr

      

Helpensionspaket X-LARGE
1 övernattning i enkel- eller dubbelrum
3-rätters middag

Pris ex.moms/ink.moms
Enkelrum       Dubbelrum
Weekend: 1595kr/1897kr    Weekend: 1285kr/1550kr
High: 2030kr/2393kr     High: 1545kr/1850kr
Low: 1830kr/2166kr     Low: 1430kr/1718kr

Helpensionspaket DELUXE
1 övernattning i enkel- eller dubbelrum 
3-rätters middag med dryckespaket: 1 glas mousserande, 1 glas vin till förätten, 
1 glas vin med påfyllning till varmrätten samt kaffe

Pris ex.moms/ink.moms
Enkelrum      Dubbelrum
Weekend: 1845kr/2210kr    Weekend: 1535kr/1863kr
High: 2280kr/2706kr         High: 1795kr/2163kr
Low: 2080kr/2479kr     Low: 1680kr/2031kr


