SVERIGES VACKRASTE

KONFERENS?
ÅRET RUNT

ULLNA GOLF CLUB SKAPAR MÖTEN MED KVALITET

ALLT SOM KRÄVS FÖR ER
KONFERENS – ÅRET RUNT!
Vi kan glädjas åt många höga betyg från våra konferensgäster och kanske
främst åt den unika miljön och upplevelsen av skön natur i ett lugn som
ger genuin arbetsro. Vi har all den utrustning och service som krävs för att
skapa en konferens av högsta kvalitet. Med vårt läge endast 20 minuter
från Stockholms innerstad är vi en oas med avskildhet på nära håll för
medarbetare eller kunder.
VI ERBJUDER OCKSÅ MINNESVÄRDA MÖTEN MED NATUREN
Tänk dig en gnistrande kall vinterpromenad som avslutas med rykande het
glögg i stugvärmen, eller den friska höstluften kring Ullna Golf Club och sedan
en vinprovning i klubbhuset. Att få uppleva de fyra årstiderna här ute är en
ynnest och vi visar gärna upp vårt eget Ullna för dig och ditt sällskap. Och vill du
ändå slå några slag, eller få professionell coaching så har vi Ullna Indoor med
plats för hela konferenssällskapet.

FÖR MER INFO, PRISER OCH BOKNING, KONTAKTA MARTINA PÅ TEL: 08-510 261 18

EN BRA
KONFERENS SKA
SMAKA DÄREFTER
Vi har idag ett kök som lever upp till
förväntningarna, och vi siktar alltid på
att överträffa dem. Fredrik Granström
är mer än ett känt namn bland kockar,
han har med sin inspirerande kokkonst
blivit en självklar del av den kvalitet vi
står för på Ullna Golf Club. Vi kan tillsammans med er skapa en meny med den
specifika profil ni önskar för ert möte.

EN FEST ELLER
BRÖLLOPSMIDDAG
SIGNERAD
FREDRIK GRANSTRÖM
Vi är mycket stolta och glada över att kunna
erbjuda menyer signerade Fredrik Granström.
Det engagemang och det kunnande som han
står för är en stor del i upplevelsen av Ullna
Golf Club idag. Vi kan tillsammans med er skapa
smakerna med just den profil som ni söker och
erbjuder gärna rådgivning när det kommer till
upplägg och tillhörande vinlistor.
En middag på Ullna Golf Club ska vara ett minne
för var och en av de gäster som går till bords.
Vi har därför den service och genuina erfarenhet
som krävs för att säkerställa att allt går enligt
plan. Allt ni ska göra är att njuta av kvällen och
sällskapet.

LÅT OSS FÖREVIGA DEN
STORA DAGEN I EN UNIK MILJÖ
De många lovord vi genom åren fått för den undersköna naturupplevelsen här
på Ullna Golf Club betyder mycket för oss. Det sporrar personal och ledning
att alltid göra sitt yttersta för att festen eller kanske bröllopsmiddagen blir en
riktigt minnesvärd dag. Efter era önskemål skapar vi dukning och menyer som
lever upp till era förväntningar. Våra generösa lokaler skapar också utrymme
för musik, dans och framträdanden.
Låt oss duka upp välkomstdrinken eller kanske champagnen på vår terrass för
att skåla och hälsa välkomna. Ullna Golf Club är en oas som kan erbjuda det
lugn och den ro som man så gärna söker när släkt och vänner äntligen samlas
för en bröllopsmiddag, eller helt enkelt bara en härlig fest för att fira en stor
födelsedag eller att våren har kommit. För oss är ingenting omöjligt, det är er
stora dag och den ska ni minnas för livet.

FÖR MER INFO, PRISER OCH BOKNING, KONTAKTA MARTINA PÅ TEL: 08-510 261 18

SVERIGES VACKRASTE

FEST?
ÅRET RUNT

ULLNA GOLF CLUB SKAPAR FESTEN OCH HÄRLIGA MINNEN

