Konferens, utbildning och föredrag på
Djurby Gård

På Djurby Gård kommer ni lagom långt ifrån arbetsplatsen och stadsluften och kan i
lugn och ro konferera eller hålla föredrag och utbildning. Djurby Gård ligger längs
riksväg 55, ca 40 minuters bilfärd från centrala Uppsala och 15 minuters bilfärd från
Enköping. På gårdsplanen framför Stora Ryan finns gott om parkeringsplatser och
under sommaren har alla gäster tillgång till den lummiga äppelträdgården med stora
gräsytor.

På övervåningen i huset som
kallas Stora Ryan finns ett
rum på ca 100 m2 som lämpar
sig väl för både föredrag,
utbildningar och mindre
konferenser. Vid föredrag
med biosittning finns plats för
upp till 60 sittande åhörare.
Konferens erbjuds för
grupper på 5-20 personer och
vid konferenser anpassas
möblemanget i lokalen efter gruppens önskemål. Mindre grupper kan även konferera
i puben i källarplanet där det finns plats för ca 10 personer vid de rustika träborden.

På övervåningen i Stora Ryan finns
en projektorduk på 108 tum samt
en projektor som kan kopplas till
dator (VGA, DVI samt HDMIanslutning), DVD-spelare (HDMIanslutning) eller video-spelare. I
lokalen finns en professionell
ljudanläggning dit medhavd
talarmikrofon kan kopplas och som
även ger högklassigt ljud vid
filmvisning. All utrustning förbokas vid konferensbokningen så att utrustningen kan
iordningställas inför konferensen eller föredraget.

I direkt anslutning till konferenslokalen ligger restaurangköket där all mat till lunch
och fika lagas. I en dagkonferens ingår förmiddagsfika med smörgås, lunch samt
eftermiddagsfika med hembakt kaffebröd. Säsongens lunchrätter presenteras av
AnneMarie vid konferensbokning och där finns även utrymme för egna önskemål.

priser
Dagkonferens 5-10 personer
480 kr / person och dag
Dagkonferens 11-20 personer
450 kr / person och dag
Föredrag med biosittning
Kontakta AnneMarie för prisuppgift
Samtliga priser som anges är inklusive moms.

Bokning och mer information
För bokning eller mer information om konferens, utbildning eller föredrag på Djurby
Gård, kontakta AnneMarie Ericsson.
Telefon: 0171-474044
E-post: turism@djurby.se
Post: Djurby Gård, 749 51 Grillby
Hemsida: www.djurby.se

Välkommen till Djurby Gård!

