
 

 

 

 

 

 

 

Konferens och Seminarium  
Tanumsstrand 

C:a 20-150 personer  

 Program: 

 16:00-18:00  
o Deltagarna checkar in på hotellet 

 En välkomst disk är pimpad i lobbyn där registrering sker 

 På rummen ligger ett program och hålltider tillsammans med 

en Survival Kit i form av en liten jutepåse med tjärad  

märling. 

 Mini Famous Grouse 

 Boboeventvatten, en karta Alvedon 

 Mini Ritter choklad, Två drink biljetter 

 19:00 

o Mingel o Get together i ”eget rum”  

 Trubadur jammar lite soft jazz. 

o ”Stirred but not shaken o snäll, Dry Martini, lots of olives & p-nuts 

 19:45 

o Jag tillsammans med fyra andra ”Chefs” bjuder in i Ostronens salta  

värld, alla får vara med och öppna och njuta 

o Porter skall man testa till detta och tunna skivor rullkavring, det  

gifter sig.. 

 20:25  

o En härlig skaldjursbuffé står upp dukad förstärkt med Västerbotten 

paj, cheddar & brie ost, två såser. Grova surdegsbaguetter 

 Granit öl eller en god Alsace gott till 

 22:00 

o Omgruppering till att gästerna gör sin egen Coffee drink . 
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 07:00  

o En riktig mustig sjömansfrukost med småvarmt 

 08:00  

o Gemensam Insittning i konferenslokalen  

 08:45 

o Fem mindre lokaler står uppdukade med frukt, Boboeventvatten. O 

 godis 

o Grupparbete/presentationer/mini workshops 

 10:30 

o FM kaffe med Maryland Cookies och en energishot  

 10:45 

o Fortsatt grupprums arbete/presentationer/mini workshops 

 12:15 

o Västkustinspirerad lunch 

 Soft drinks och non alko öl 

 13:15 

o Återsamling i den stora salen 

 Föredragning av inbjuden gäst föreläsare 

 14:14 

o Fortsatt grupprums arbete/presentation/mini workshops 

 15:15  

o EM kaffe med färskpressade frukter och smoothies 

o Ngt Värdföretag för detta 

 15:30  

o Återsamling i den stora salen för uppsamling 
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 16:30 

o Ombytta till ”casual” dress nere i Lobbyn för gemensam aktivitet 

 19:00 

 Samling till drink före maten 

o Lite bubbel med canapér som tilltugg/förrätt 

 20:00 

o Smak av det nya svenska köket med inriktning Bohuslän 

o Crème Brülé. 

 En god Riesling samt ett glas Tokajer till desserten 

 21:30 

o Kaffedrinkar 

 En buffé av olika ingredienser så att man gör sin egen kaffe  

drink  

o Coverbandet drar i gång kvällen på scen 

o Baren är nu öppen …. 

 Natti 

o 07:30 En riktig mustig sjömansfrukost med småvarmt 

 Successiv utcheckning från hotellet 
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