Kick Off, Konferens
eller företagsfest!
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Boda Borg, Skellefteå
Pröva på något nytt med jobbet tillsammans på
Boda Borg i Skellefteå får ni oförglömliga upplevelser och minnen för livet.

Insprängt i Vitberget, bara några
kilometer norr om Skellefteå
centrum, finns ett
äventyrshus för alla åldrar.
På Boda Borg kombineras fysisk
utmaning med intellektuell skärpa,
kreativitet och samarbete.
Det finns 51 utmaningar allt från att
klara fysiska klätterväggar till att
överlista fotoceller.

Hotell Lappland, Lycksele
Hotell Lappland är ett utmärkt val för er som letar en plats för er kongress,
konferens eller ert möte. Från de allra största grupperna till de mindre ledningsgruppmötena
där du söker en lugn plats för några dagars arbete.

Lunch till
lunchpaket!
Här på Hotell Lappland finns det
mesta för en lyckad semester,
konferens eller nöjesafton.
Vår ambition är att du som gäst
ska få en angenäm och minnesvärd vistelse hos oss.
Hotellet är beläget i centrala
Lycksele med utsikt över
staden och den vackra
Umeälven. Fritt WiFi 100mb
på hela hotellet.

Hotell Laponia, Arvidsjaur
En konferens ska man leva på länge och ge oförglömliga upplevelser.
Vi lägger stor vikt vid att det är de små detaljerna som gör helheten, detta märks på våra
kaffestunder, konferensluncher, middagar och hotellets ljusa och varma atmosfär.

Lunch till
lunchpaket!
Hotellet har sedan starten 1957
varit känt för sina nöjen. Då var det
framförallt danskvällar, helg som
vardag. Idag erbjuds allt från festival
till disco och krogshower.

pitehavsbad
Vi kan erbjuda 39 konferensrum med plats för både kreativa utsvävningar och stora tankar.
Konferensmiljöerna finns i alla storlekar, såväl små arbetsgrupper som stora
kongresser där upp till 1 800 personer kan mötas, arbeta och trivas.
Från vissa rum kan du njuta av en majestätisk havsutsikt!

Lunch till
lunchpaket!
Pite Havsbad är en av norra
Europas största anläggningar för
turism och konferenser.
Oavsett om du söker avkoppling, spänning, njutning eller
givande möten hittar du möjligheterna hos oss året runt.

hotell Eden, Oulo
Välkommen att njuta av livet på Break Sokos Hotel Eden! Koppla av med hjärngympa
eller unna dig en spasemester. Njut av ångbastun eller ge järnet på gymmet.
Vi vill bjuda på inspiration och överraskningar.

Lunch till
lunchpaket!
Sokos Hotel Eden ligger
intill en sandstrand och
erbjuder gratis parkering.
Rummen har platt-TV med
satellitkanaler och eget
badrum med dusch.
Centrala Uleåborg ligger
10 minuters bilresa bort.

TREE HOTELL
Treehotel erbjuder en unik boendeupplevelse med modernt designade trädrum
mitt i en orörd natur. Här kan du lämna den tidsstyrda vardagen, njuta av stillheten och
hämta ny kraft i en familjär och sofistikerad miljö.
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Smidigt och enkelt
- från dörr till dörr
Granbergs Buss är ett Norrbottniskt
privatägt Bussbolag som bedriver
busstrafik sedan 1952.
Vi finns representerade i Arvidsjaur, Piteå
och Älvsbyn. Vi har bussar i
storlekar från 16-60 passagerare
med full komfort.
Vårat motto är att ni skall ha
en angenäm resa där vi tar
hand om hela ert behov.

Hans Curman
hans@granbergsbuss.se
0911-683 50

Linus Granberg
linus@granbergsbuss.se
0960-132 24

Självklart har vi ställd resegaranti hos:

tel. 0929-120 20
e-post: info@granbergsbuss.se
www.granbergsbuss.se

