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INTRYCK AV MÖCKELSNÄS HERRGÅRD
 

Hotellet har 46 rum med totalt ca. 100 bäddar (37 dubbelr

Givetvis säljs alla 46 rum även som enkelrum.

rum med ett utbud av 55 internationella tv

Parkering finns i direkt anslutning & är kostnadsfri

Hotellrum:  
Pris per rum exkl. 12% moms 

Enkelrum  1 116:- 

Dubbelrum  1 384:- 
 

                 

Restaurang*: 
Pris per person exkl. 12% moms           

2-rättersmiddag                     353:-                                 

3-rättersmiddag                     433:-                                 
inkl. kaffe/te 
 

Buffé (från)                              402:-                  

(*25% när middagen ingår i ett konferenspaket annars 12%)
 

           

Ett urval av våra aktiviteter: 

• Utomhus sällskapspel så som, boule, kubb, 

• Green hat Challenge 

• The Dinner game 

• Föreläsning av en Skådespelare (Botanicus) Carl von Linn

• Bildspel av konstnären Arne Persson

• Fågelsafari vid Taxås 

• Vin-, choklad- eller whiskyprovning 
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AV MÖCKELSNÄS HERRGÅRD 
100 bäddar (37 dubbelrum, 5 familjenrum; 3-4 personer & 4 

som enkelrum. Rummen har eget badrum med toalett & dusch.

rum med ett utbud av 55 internationella tv-kanaler. Trådlöst wifi är gratis och finns tillgängligt 

anslutning & är kostnadsfri.  

exkl. 12% moms     inkl 12% moms  

1 250:- inkl. frukost 

      1 550:- inkl. frukost 

  

12% moms           inkl. 12% moms 

                                 395:- 

                                 485:- 

                                 450:- 

(*25% när middagen ingår i ett konferenspaket annars 12%) 

Utomhus sällskapspel så som, boule, kubb, plockepinn (stort), kasta hästsko mm. 

despelare (Botanicus) Carl von Linné 

Arne Persson 

  

 

& 4 Superiordubbelrum). 

& dusch. Platt-tv finns i alla 

är gratis och finns tillgängligt i hela anläggningen. 
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Konferens: 
Pris per person exkl. 25% moms

F / E 156:- 

FLE 358:- 

FLEM3 702:- 

FLEM3 med logi                          1 818:- 
 

Grupprum  1 080:- 

Kontakta oss via info@mockelsnas.se så skräddarsyr vi ett konferensupplägg som passar just er!

1 konferensrum per grupp ingår 

F= Förmiddagsfika/ E= Eftermiddagsfika/ L= Lunch/ M3

• Lunch: soppa, sallad, smör & bröd, varmrätt

• Middag: meny, inkl. lättöl/läsk & kaffe/te 
 

           
                 Konferensrum 1. Tukasson               Konferensrum
 

 

Alla konferensrum är fullt utrustade med: 

• trådlöst internet 8mb/s i hela anläggningen

• möjlighet till konferenssamtal med ljud & bild (

• projektor (hdmi-/ usb-/ vga-koppling)

• plattskärm TV (hdmi-/ usb-/ vga-/ scart

• white board, blädderblock 

• luftkonditionering 

• godis & frukt, vatten buffé vanligt/kolsyrat

• kaffe/te finns alltid på buffén i matsalen

• laserskrivare/kopiator (public area)

• konferensrummen är multifunktionella

 

Viktigt att meddela innan ankomst är om någon behöver 

möblering i mötesrummet önskas 
 

Transport: 
Det tar ca 10minuter med bil från Älmhults centrum & 2.15h från Köpenhamns flygplats
Från Diö tågstation tar det ca 5minuter med 

Taxi bör förbokas: T +46-(0)476-102 02 

 

Från avkopplande
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25% moms inkl. 25% moms 

 195:-  

 448:-  

 878:- 

                       2 128:-   

  1 350:- 

Kontakta oss via info@mockelsnas.se så skräddarsyr vi ett konferensupplägg som passar just er!

M3= 3-rättersmiddag 

Lunch: soppa, sallad, smör & bröd, varmrätt, läsk/lättöl & kaffe/te 

Konferensrum 2. Liljesparre                       Konferensrum 3. Stierna

 

i hela anläggningen (under 2014 installeras glasfiber koppling) 

möjlighet till konferenssamtal med ljud & bild (telefon-bluetooth, skype, microsoft lync, etc.)

koppling), dvd, overhead projektor & högtalare (efter önskemål)

scart-koppling) 

/kolsyrat i loungen  

affe/te finns alltid på buffén i matsalen  

laserskrivare/kopiator (public area) 

multifunktionella med stolar & bord  

Viktigt att meddela innan ankomst är om någon behöver specialmat, önskemål om aktiviteter samt om speciell

från Älmhults centrum & 2.15h från Köpenhamns flygplats för att ta sig 
ed bil ut till oss. 

Från avkopplande till oförglömlig! 

 

Kontakta oss via info@mockelsnas.se så skräddarsyr vi ett konferensupplägg som passar just er! 

 
Konferensrum 3. Stierna 

 

bluetooth, skype, microsoft lync, etc.) 

, dvd, overhead projektor & högtalare (efter önskemål) 

aktiviteter samt om speciell 

att ta sig ut till oss. 


