
Kreativitet föds när vi får varva ner och lugnet lägger sig. Lusten att skapa och lösa problem föds när vi får 

släppa stressen för en stund och bara njuta av omgivningen. Tänk att promenera längst stranden, bort till 

raukarna och se ut över havet. Föreställ dig ombonande, mysiga lokaler där man får jobba ostört.  

 

Detta i kombination med kulinarisk mat tror vi är ett recept för framgång. På Smakrike älskar vi mat. Vi jobbar 

med lokala råvaror i den utsträckning som går och fokuserar på säsongsbetonad mat för att våra gäster 

ska få en smakrik upplevelse. 

 

Konferenslokal 

Konferenslokalen är en rymlig yta på 60 m2 i direkt anslutning till Bistro och vår glasveranda som går att 

nyttja året runt. Ni har hela Smakrike för er själva och ni kan i lugn och ro konferera utan störningsmoment för 

att kunna hålla full fokus på era arbetsuppgifter. Frukt och vatten finns att tillgå i lokalen under hela  

konferensen.  

 

Måltider 

Lunch och middag serveras på vår glasveranda alternativt i vårt växthus. Till måltiderna serveras alkoholfria 

drycker. Hotellfrukost samt för- och eftermiddagsfika med kaffe/te och fikabröd eller matiga mackor serveras 

i Bistron i direkt anslutning till konferenslokalen. Fika kan ni även få serverat direkt i konferenslokalen om så 

önskas. Öl, vin och övriga alkoholhaltiga drycker finns att tillgå vid förfrågan  

 

Vi är ett fullt utrustade för att ni ska få en lyckad konferens. Utöver detta så erbjuder vi även en del  

aktiviteter. Tryffelsafari (höstsäsong), Matlagningskurs, Chokladtillverkning, Rom & Chokladprovning,  

Ölprovning, Kreativa- & Teambildande övningar. 

 

Logi 

Övernattning för konferensdeltagarna sker i Smakrikes fullt utrustade dubbelrum beläget i anslutande  

hotellvåning. Alla rum har eget badrum med toalett, dusch/badkar, TV och klockradio. Logi för Kursledare 

sker i vår rymliga Svit som även är utrustad med sittgrupp, massagebadkar och braskamin. Är ni fler än 12 

personer så kan vi ordna boende i ett närliggande hotell, självklart äter ni frukost tillsammans här på  

Smakrike. 

Varmt välkomna hit för att stärkas och utvecklas! 

KONFERERA I HÄRLIG MILJÖ 



Aktivitet: 

Vi är ett fullt utrustade för att ni ska få en lyckad konferens. Utöver detta så erbjuder vi även 

en del aktiviteter. Tryffelsafari (höstsäsong), Matlagningskurs, Chokladtillverkning, Rom & 

Chokladprovning, Ölprovning, Kreativa- & Teambildande övningar. 

*DAGSPAKET 
 
 

Lokalhyra 

<10 personer 1500.-/dag  

10-30 personer 2000.-/dag  

Förmiddagsfika 

2-rätters lunch 

Eftermiddagsfika 

375,-/person 
 

*2 DAGARSPAKET 

 

Förmiddagsfika x2 

2-rätters lunch x2  

Eftermiddagsfika x2 

3-rätters middag x1 

Del i dubbelrum inkl. frukost 

Transfer tur & retur från Visby  

2200,-/person 
 

Tryffelsafari 

Lär dig tryffelns historia, följ med ut i skogen 

med tryffelhundar och leta tryffel, avnjut  

sedan en 6-rätters tryffelmiddag med ett 

passande vinpaket till. 

1500.-/person 

med vinpaket 1950.-/person 

Mat med Rickard 

Laga mat tillsammans med Rickard med  

säsongens råvaror från närliggande gårdar. 

Var med och hacka, riv och känn på  

råvarorna och låt er inspireras till hur man kan 

använda dem i vardagsmatlagningen. Vi 

lagar tillsammans ihop en 2-rätters  

lunchtapas meny. 

400.-/person 

 

5-12 personer 

Chokladtillverkning 
Lär dig att skapa fantastiska chokladpraliner 

tillsammans med vår konditor Ellinor Andersson 

från Dessertmästarna 

400.-/person 

 

5-12 personer 

Choklad & Romprovning 
Prova den härliga kombinationen av Rom & 

Choklad tillsammans med vår konditor Ellinor 

Andersson Dessertmästarna 

Ca 500.-/person 

 

5-20 personer 

 

Ölprovning 

Vi gör ett studiebesök på ett microbryggeri 

för att titta på hur det går till och får en  

guidad tur av ölmästaren själv.  Vi provsmakar 

och tittar på smakbalansen mellan ölet och 

till vilken mat den passar.  

200.-/person 

 

4-5 personer per grupp 

Bastubad 
Bastun ligger 200 m från smakrike och den 

värms upp den tiden som ni önskar. 
500.– för bastun 

Teambuildning aktiviter 
Kan bokas halvdag, heldag, enstaka  

övningar eller som mötesfacilitator.  
450.-/timme 

PAKETPRIS & AKTIVITETER 

*Detta är exempelpaket, kontakta oss gärna för att skräddarsy er konferens.  


