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söndag den 17 mars 2019 
 

 

Kick-off Vadstena Klosterhotel -19 
  
På Vadstena Klosterhotel i Östergötland kombineras historiens vingslag med 

modern design och här finns rum för alla slags möten. Bo som Heliga Birgitta i 

medeltidsstaden som andas mytomspunnen svensk historia, ät middag i 

munkarnas gamla sovsalar och avnjut ett par timmar på Spa där du omfamnas av 

värme och ro. De tjocka väggarna, stengolven och de höga kryssvalven skymtar 

om hur livet en gång var i klostret. 

 

Ca: 10-50 personer  

 

 Samling på Vadstena Klosterhotel 
o Ledningsgruppen (7 pax) checkar in charmiga dubbelrum, morgonrock o tofflor så 

klart. 

o Ett ledningsmöte (ej konferenslokal) 

 19:30 Middag 

 Natti 
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 08:00 Frukost (ledningsgruppen) 

 11.30 Samling & Incheckning 

 Charmiga dubbelrum, morgonrock o tofflor så klart.  
 

 11:30 Lunch 2- rätters Lunchbuffé, salladsbord, smör och bröd, lättdryck  

Te och kaffe samt en härlig kakbuffé 

 12:30 

 Konferenspass 
Konferens lokal med alla bekvämligheter ni har samma lokal över tiden, frukt, godis o 

vatten. 

 Eftermiddagskaffe med nybakat kaffebröd 

 16:00 

Medeltids aktivitet i klostret 
Femkamp – medeltida Utmaningen 

Vem vinner äran i vår femkamp? Blandade grenar med quiz, uppdragsjakt, träffa mitt i 

prick, stafett med mera. Passar både större och mindre grupper och är en utmaning för 

både muskler och hjärna. Vid medeltida femkamp är er guide tidsenligt klädd och berättar 

om historiken kring kamperna och dåtidens stridsteknik. 

 18:00 

Relax i hotellets SPA avdelning 
Det händer något när du kliver in till Vadstenas klosterspa. 

Här omfamnas du av en skön miljö med sprakande brasor och levande ljus samtidigt som själen 

har en chans till återhämtning. Ta ett dopp i simbassängen där du kan flyta fram, medan sinnet 

transporteras in i viloläge. Värm sedan upp kropp och själ i heta bad som finns både utomhus och 

inomhus. Här finns också ångbad & bastu samt härliga, stilla ytor i jordnära färger där du kan 

avnjuta värmande örtteer och färsk frukt.  
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Visste du att Vadstena Kloster var hemvist för nordens största ölbryggerier under medeltiden? En del av 

bryggeribyggnaderna finns bevarade precis framför Klosterkyrkan ett historiskt öl som skapats med hjälp av 

gamla litteraturkällor och kulturgrödor.  

 

 

 20:30 

Två rätters middag i Munkarnas sovsal 
Ge efter för frestelsen och upplev en minnesvärd smakupplevelse. 

Njut av att bara slå dig ner i Munkarnas sovsal och bli guidad genom en gastronomisk 

upplevelse. Här dominerar de svenska smakerna som passar för årstiden. De härligt doftande 

örterna hämtas från den egna gården. Låt smaksensationen bli något utöver det vanliga när svensk 

historia gifter sig med din matupplevelse. 

 

 

25/5  

 08:00 

Kravmärkt frukostbuffé 

 

09:00 
Konferenspass  
Konferens lokal med alla bekvämligheter ni har samma lokal över tiden, frukt, godis o 

vatten. 
 

 10:15  
Vatten o0 fruktpaus 

  

Fortsatt konferenspass  

 

 12:00 Lunch 

 13:00 Uppsamling och avslut 
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