
Konferera på ett av Skånes äldsta slott  

Välkomna till Örtofta Slott där en miljö och atmosfär ni 
trodde tillhörde en svunnen tid fortfarande erbjuds. Med 
naturen och lugnet utanför fönstren finns alla förutsättningar 
för ett lyckat möte. 

Att samlas några dagar utanför den vanliga arbetsplatsen gör 
ofta att starka band knyts vilket ert företag har nytta av i 
framtiden. Örtofta Slott med sin unika miljö är en fantastisk 
plats där idéerna och kreativiteten kan få flöda fritt.  

Slottets mötesrum rymmer upp till 12 personer och är beläget 
högst upp i slottets tornrum och gamla kapell med underbart 
ljusinsläpp. Ytterligare konferens- och mötesrum erbjuds i En 
närliggande byggnad vilken inrymmer konferenslokaler som 
kan ta upp till 70 personer i skolsittning. 

Oavsett behov hjälper vi er att skräddarsy ert möte helt efter 
önskemål och ni har alltid exklusiv tillgång till Slottet.  

Charlotta Melinder 

Mobil:  
0704-96 04 69 
E-post: 
charlotta.melinder@ortofta.eu 

Örtofta Slott 
241 93 Eslöv

Örtofta slott  
Konferens 
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Konferens med helpension	 	 	 1 850:- 

• Förmiddagsfika med kaffe och the samt smörgås, frukt och godis 
• Lunch med sallad, hembakt bröd, vatten/lättöl och liten munsbit  
• Eftermiddagsfika med kaffe & the samt hembakad kaka 
• 3- rättersmiddag som serveras i Slottsmatsalen alt Slottsmagasinet  
• Logi i vackra och bekväma dubbelrum på slottet 
• Slottets generösa frukostbuffé  

Dagkonferens 

Heldag	  	 	 	 	 	 445:- 
• Förmiddagsfika med kaffe och the samt smörgås, frukt och godis 
• Lunch med sallad, hembakt bröd, vatten/lättöl och liten munsbit  
• Eftermiddagsfika med vårt kenyanska kaffe och the samt kaka 

Halvdag	 	 	 	 	 	 365:- 
• Förmiddagsfika med kaffe och the samt smörgås, frukt och godis 
• Lunch med sallad, hembakt bröd, vatten/lättöl och liten munsbit  

Aktiviteter 
Att kombinera konferensen med en aktivitet är ett oslagbart sätt att 
föra samman personalen.  

Maila för mer information och offert, info@ortofta.eu

Konferensrum 

Slottskapellet 	 3 500kr/dag 
8-12 personer  

Smedjan		 4 000kr/dag 
12-20 personer 

Jaktsalen		 5 500kr/dag 
16-30 personer 

Magasinet	 7 000kr/dag 
31-70 personer 

Grupprum	   950kr/dag 

Uppgradera vistelsen 

Enkelrumstillägg	 200:- 
Afterworkpaket  
(1 öl +snacks ) 	 	 120:- 
Drink 	 	 	 120:- 
Vinpaket                     fr  290:- 

Samtliga priser är per person och 
exklusive moms 

I samtliga mötesrum ingår: 

PC-projektor/LCD- skärm, whiteboard, blädderblock, 
trådlöst nätverk, block och pennor. 

Har ni andra tekniska önskemål ordnar vi självklart detta!
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