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HUR VILL NI MÖTAS?
Romme Alpin ligger 10 km utanför Borlänge i Dalarna. Här möts ni även utanför vintersäsongen. 
Vi erbjuder möjligheter till alla storlekar av grupper, möten och events. Låt fantasin och kreativiteten 
flöda, det praktiska sköter vi.

KONFERENSRUM

KOPPSLAHYTTAN   HALVARSGÅRDARNA  SELLNÄS
  
Biosittning 160-200  Biosittning 50  Biosittning 25-30
 
Grupper 100-150  Grupper 32  Grupper 16-20 
 
U-sittning  50   U-sitting 28  U-sittning 16 

MÖTESRUM     

SPRAXKYA    GREVBO
Plats för upp till 12 personer  Plats för upp till 16 personer 

UTRUSTNING & TEKNIK I SAMTLIGA KONFERENSRUM

Wi-fi  •  Duk med projektor  •  Whiteboard  •   Blädderblock  •  Pennor & anteckningsblock   

Frukt, vatten & godis 

Ljudsystem med trådlös mic finns i konferensrum Koppslahyttan. 
Bärbar högtalare med handmic samt trådlös mic finns att tillgå i övriga lokaler.

 ÖVRIGA YTOR: 
  SKI LODGE RESTAURANGEN
 Biosittning 450 pers 
 Öar  200-230 pers 

 WÄRDSHUSET 
 Biosittning 200 pers 
 Öar  150-200 pers

 HAMBURGERIAN 
 Biosittning 100 pers



ABONNERA VÅR SKI LODGE
 

När gjorde ni en all-inclusive konferens senast? 
Hos oss har ni möjlighet att abonnera hela 

Ski Lodgen med alla dess faciliteter.

Vi har kapacitet att tillhandahålla lokaler, logi 
och mat för upp till 338 personer i dubbelrum. 

Vid boende i fyr- fem- och sexbäddsrum 

upp till 712 personer.  

FÖR MER INFORMATION SAMT 
OFFERTFÖRFRÅGNINGAR:
 
VICTORIA PLAHN
Konferensansvarig, Romme Alpin 
konferens@rommealpin.se

TOPPSTUGAN 

För er som vill att konferensen ska 
bjuda på något extra 

rekommenderar vi Toppstugan. 
Här möts ni under enklare former, 

men självklart kan teknisk utrustning 
tillhandahållas. Inspireras av den 

vackra utsikten och god mat 
om så önskas.

 

Kontakta oss för mer 
information samt offert.



PRISEXEMPEL
KONFERENSPAKET BAS - 1 DAG 250:-/PERSON
Förmiddagsfika med fralla.
Konferenslunch, Dagens husman med sallad, 
bröd, smör & måltidsdryck, kaffe & kaka.
Eftermiddagsfika med bulle.

2 DAGARS KONFERENSPAKET BAS 695:-/PERSON 
Allt ovan i två dagar samt kvällens husman till middag inkl. sallad, 
bröd, smör & måltidsdryck. Kaffe & kaka. 

KONFERENSPAKET PLUS - 1 DAG, 340:-/PERSON
Förmiddagsfika med surdegssmörgås, nötmix & liten smoothie.
Tvårätterskonferenslunch. 
Liten förrätt och dagens husman, bröd, smör & måltidsdryck. 
Kaffe & kaka. 
Eftermiddagsfika med mjuk kaka som serveras med 
grädde/vaniljsås.

2 DAGARS KONFERENSPAKET PLUS 1.120:-/PERSON  
Allt ovan i två dagar samt trerättersmiddag.

KONFERENSPAKET BAS -  LUNCH TILL LUNCH 380:-/PERSON

KONFERENSPAKET PLUS - LUNCH TILL LUNCH 530:-/PERSON

TILLÄGG:

VINPAKET 200:-/PERSON. 
1 glas till förrätt och 1 glas till varmrätt.
 
FÖRDRINK 
1 glas mousserande vin med 2 sorters snittar 118:-/person

    Samtliga priser är exkl. moms.
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LOGI INKL. FRUKOST

Enkelrum  890:-    /rum
Dubbelrum  1.250:- /rum
3-bäddsrum 1.515:- /rum
4-bäddsrum 1.780:- /rum

Samtliga priser är exkl. moms.

BEKVÄMT OCH GENERÖST BOENDE
Vår Ski Lodge har 169 rum, totalt 712 bäddar. Samtliga rum har egen toalett med dusch, 

gratis Wi-Fi och TV. Vissa av rummen har även egen bastu. Ski Lodgen har även en 
relaxavdelning med bar, ett mindre gym samt bastu. 

Med reservation för ev. ändringarM
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UNIKA EVENT!
Vår anläggning sticker ut i mängden och ger möjligheter till att skapa det där ”lilla extra” 
för både arrangörer och gäster. 
Våra stora parkeringsytor lämpar sig väl för alla sorters utomhusaktiviteter som mässor, kongresser 
och utställningar. Vår Ski Lodge tillsammans med våra ytor i Cafeét, Wärdshuset och 
Hamburgerian kan erbjuda inomhusytor utöver det vanliga. 
Vad våra två berg med 30 nedfarter kan skapa i form av exempelvis friskvårdsaktiviteter är det nog 
bara kreativiteten som sätter stopp för.

 
Foto: Borgströms Video AB 
 ”Trucks in Dalarna” 2015



ROMME ALPIN AB
KOPPSLAHYTTAN 111 
781 98 BORLÄNGE 

FIRA KÄRLEKEN
med en minnesvärd vigsel, bröllopsmiddag och 

fest på Toppstugan eller i Ski Lodgen. 
Vi tar emot bröllopssällskap från 50 personer 

och uppåt. Välkommen att fira kärleken!  

Prisexempel inkl. dryck:

TRERÄTTERSMENY 

***
Brudskål, ett glas mousserande vin 

med två sorters snittar 
***

Förrätt, inkl. ett glas vin 
***

Varmrätt inkl. två glas vin 
***

Dessert, kaffe och tårta, inkl. 4 cl avec 
Pris: 1.295 kr/kuvert

BRÖLLOPSPAKET BUFFÉ 
***

Brudskål, ett glas mousserande vin 
med två sorters snittar 

***
Buffémiddag, inkl. två glas vin

***
 Kaffe och tårta inkl. 4 cl avec 

Pris: 995 kr/ kuvert 

I båda prisexemplen ovan ingår:
Dukning med linneservetter, linnedukar & enklare 

blomsterarrangemang. Lövning och 
servispersonal hela kvällen.  

Bröllopspriserna ovan är inkl.moms.

Kontakta oss för mer information, logialternativ och 
tillval: konferens@rommealpin.se 

alt. tel. 0243-79 58 00

Telefon: 0243 - 79 58 00 
E-post: alpin@rommealpin.se 
www.rommealpin.se


