Charm och genuin känsla

Kärsögården Konferens- och Aktivitetscenter

Njut av livets goda på Kärsögården
Tjugo lugna minuter från Stockholm city ligger Kärsögården Konferens- och Aktivitetscenter
i en inspirerande miljö vid Mälarens vatten. Här hittar du stillhet och ro. Här kan du njuta av
vårt utsökta kök och koppla av med personlig service. Just här skapas de bästa förutsättningarna för ditt evenemang.
Med charm, genuin känsla och en stark övertygelse om att gruppgemenskap förstärks av olika
etniska och kulturella bakgrunder, tro, ålder, kön eller politiska åsikter, välkomnar Kärsögården
dig som gäst.

Evenemang/grupputveckling
På Kärsögården trivs alla. Stora som små grupper. Offentliga som privata evenemang.
Vi törs lova att vi kan uppfylla dina förväntningar och att du åker härifrån med fina minnen
som sällskap.
Kärsögården ligger mitt i ett 70 000 kvadratmeter stort grönområde och under ledning
av våra erfarna instruktörer kan vi erbjuda dig aktiviteter som beachvolley, samarbetsbana,
basketplaner, grillplatser, bouldervägg, fotbollsplan, frisbeegolf, lusthus, badtunna och bastu med
sjöutsikt, motionsspår, kanoting och eget bad med sandstrand.

Konferens
Vi har lång erfarenhet av stora och små möten och hjälper er gärna i planeringen. Vi ser
det som vår uppgift att tillhandahålla en kreativ och prestigelös miljö så att arbetsron blir
den bästa.
Vi har konferensutrymmen både inne och ute för stora som små grupper. Inomhus är rummen utrustade med modern AV-utrustning. Men ett framgångsrikt möte kräver mer än bara
den rätta tekniska utrustningen. Vi bidrar även med ett professionellt bemötande i en varm
och familjär miljö som kommer att lyfta din konferens.

Bröllop
Kärsögården är ett mycket populärt val för bröllop. Då vi vill att ert bröllop ska kännas personligt och unikt väljer ni själva tillsammans med oss hur det ska arrangeras. Från vigselceremonin till
middagen. Exempelvis kan bröllopsparet anlända med båt till vår ångbåtsbrygga i direkt anslutning till festlokalen. Vigseln kan hållas i vår idylliska friluftskyrka som ligger vackert inbäddad i en
skogsglänta och bröllopsparet kan övernatta i vårt underbara torp från 1700-talet.

Restaurang
Vårt kök serverar allt från enklare luncher till stora bröllopsmiddagar. Det erkänt duktiga
köksteamet arbetar med både klassisk och modern matlagning där grunden bygger på de
bästa råvarorna. Så följ med på en färd som tar dig från traktens delikatesser ut på en kulinarisk resa som slutar långt bort från Kärsögården...

Välkommen till Kärsögården
För mer information eller bokning, kontakta Kärsögården på telefon 08-759 07 00,
info@karsogarden.se eller läs mer på www.karsogarden.se
Vi ser fram emot att få visa dig Kärsögården!
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