
Upptäck Hennickehammars Herrgård 
Hennickehammars Herrgård är belägen strax utanför värmländska Filipstad och erbjuder 
oändliga möjligheter inom konferens, nöje och avkoppling. Hos oss får ni skräddarsydda 

lösningar för mindre grupper eller sällskap som vill abonnera hela herrgården. 

Hennickehammars Herrgård
Box 52 682 22 Filipstad

www.hennickehammar.se

För bokning eller offert: 
bokningen@hennickehammar.se 
0590-608500



Grundpaket
Vårt grundpaket kan utformas efter speciella önskemål och bli så omfattande som ni önskar.

Vår bokningstjänst hjälper er att planera en lyckad konferens.

I konferenspaketet ingår: 
• Logi i enkel- och/eller dubbelrum
• För- och eftermiddagskaffe med hembakt bröd
• Lunch med måltidsdryck
• Trerättersmiddag
• Frukost

Till detta kommer konferenslokal,
grupprum samt dryck till middagen.

Tips! 

DRYCKESPROVNING: 

Unna er att testa öl, 

whiskey, vin eller 

champagne tillsammans 

på vår dryckes-

provning. 



Ett konferenspaket som innehåller det mesta till ett förmånligt pris.
Pris från 2.395 kr/person exkl. moms*

(Gäller direktbokningar på lediga datum med ankomst under 2020, för minst 10 personer)

All inclusive 2020

I konferenspaketet ingår: 
• Konferenslokal med utrustning i 2 dagar
• Ankomstkaffe med smörgås
• Lunch med måltidsdryck
• Eftermiddagskaffe med hembakt fikabröd
• Relaxavdelning bokad 1 timme
• Trerättersmiddag med kvällens vinpaket
• Övernattning i dubbelrum*
• Frukost
• Förmiddagskaffe med bröd
• Lunch med måltidsdryck
• Avresekaffe med hembakt fikabröd

*Enkelrumstillägg 300 kr/person

Tips! 

MÄSTARNAS MÄSTARE: 

Ta reda på vem som har 

det tjockaste pannbenet 

och största vinnarskallen i 

Mästarnas Mästare.  



Perfekta förutsättningar för en lyckad kick-off. 
Hela herrgården är er i ett dygn – ni är våra enda gäster.

Konferenspaket för maximalt 80 personer i ett dygn.

Hela Herrgården

I konferenspaketet ingår: 
• Logi i enkel- och dubbelrum,
• För- och eftermiddagskaffe med hembakt bröd
• Lunch
• Trerätters herrgårdsmiddag
• Frukost
• Konferenslokal
• Vedbastu med bubbelpool och dopp i sjön/isvak
• Relaxavdelning med bubbelpool

Dryck till middagen tillkommer, tillägg för fler än 80 
personer samt kostnad för eventuella aktiviteter.

Tips!

HERRGÅRDSMORD: 

Ett mord har begåtts – er 

uppgift blir att lösa det. 

Perfekt spänning runt 

middagsbordet. 



Starta veckan med ett makalöst konferenspaket!

Pris enkelrum 1775:-, pris dubbelrum 1485:-. Förläng gärna avresedagen om ni önskar.
Priser är exklusive moms och gäller ankomst måndagar. Uppge Måndagskonferens vid bokning.

Måndagskonferens

I konferenspaketet ingår: 
• Logi i enkel- och dubbelrum
• Ankomstkaffe med frallor i vår salong
• Lunch inkl. måltidsdryck
• Eftermiddagskaffe med scones, ost,  
  marmelader & smoothie
• 1 timme i vår relaxavdelning
• Trerätters herrgårdsmiddag
• Övernattning i enkelrum eller dubbelrum
• Frukost
• Lokalhyra

Tips! 

WALK AND TALK: 

Upplev den magiska 

naturen på nära håll 

tillsammans på en walk 

and talk (gåmöte).  



Boka valfritt konferenspaket Grund med 10 dagars varsel så bjuder 
vi på lokal samt en timme i vår relaxavdelning!

Pris från 1555:-/person i dubbelrum. Förläng avresedagen om ni önskar.
Obs! Gäller endast direktbokningar och nybokningar med minst 10 deltagare.

Konferens Sista Minuten

I konferenspaketet ingår: 
• Ankomstkaffe med frallor i vår salong
• Lunch inkl. måltidsdryck
• Eftermiddagskaffe med scones, ost, 
  marmelader & smoothie
• Trerätters herrgårdsmiddag
• Övernattning i dubbelrum
• Frukost

Tips! 

TRAILRUN: 

Bryt av med fysisk 

aktivitet i våra motions-

spår, ni bestämmer 

svårighetsgraden.  


