
GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR
Ta en paus från stadens höga tempo och lägg nästa konferens eller aktivitet på Gunnebo Slott 
och Trädgårdar, en av Sveriges främsta 1700-talsmiljöer, belägen bara en kvart från centrala 
Göteborg.  I detta historiska landskap, med kossor som betar och hantverkare som arbetar 
erbjuds upplevelser för alla sinnen. Mitt i köksträdgården ligger Kaffehus och Krog, vår KRAV- 
certifierade restaurang där allt lagas efter säsong. All bröd och bakverk som serveras kommer 
från prisbelönta Gunnebo Bageri. Vi har öppet året runt.

På följande sidor har vi samlat ett axplock av det Gunnebo har att erbjuda från morgon till 
kväll. Vi sätter gärna ihop ett skräddarsydd förslag för just Er.

Bokning och offert 
Ring oss och boka in nästa tillfälle; 031-334 16 00 eller kontakt@gunneboslott.se  
Bokningen har öppet helgfria vardagar mellan kl 9.30-12 samt 13-16.
Prislistan gäller för 2020 och alla priser är ex moms.

Välkommen till Gunnebo – så nära 1700-talet man kan komma!



 

Hos oss ingår ekologisk för - och eftermiddagsfika samt lunch, allt tillagat på plats av Gunnebos 
kockar och bagare. Vi använder grönsaker från våra egna köksträdgårdar. All mat tillagas efter  
säsong. Restaurangen och bageriet är KRAV-certifierade. Beroende på antalet konferensgäster kan 
ni välja mellan lokalerna Vagnboden, vindskammaren eller Carlbergs kammare. Våra lokaler är  
utrustade med projektor/TV, whiteboard och wifi. Ni får tillgång till lokalen från kl. 08.00-16.30.

Vagnboden 
Vagnboden är vår största konferenslokal som ligger i den södra flygelbyggnaden. Det är en ljus 
och trevlig trälokal med stora fönster som vetter mot slottet. I den ursprunliga byggnaden fanns på 
1700- talet ett stall för åtta hästar och flera droskor. På övervåningen fanns ett höloft. 

• U-bord 26 personer
• Skolsittning 36 personer
• Biosittning 70 personer

Vindskammaren
Vindskammar en är ett rum i varma färger med utsikt mot lantgården och köksträdgårdarna. 
 Lokalen ligger på övervåningen i samma byggnad som Vagnboden. 

• O-bord 12 personer

Carlbergs kammare  
Konferenslokalen är döpt efter Gunnebos slottsarkitekt, Carl Wilhelm Carlberg. Lokalen är belägen 
på övervåningen i norra flygelbyggnaden med ett vackert fönster mot slottet och med vitputsad 
rörspis.  

• O-bord 12 personer

Pris Ramavtal
Heldag: 359 kr/person  
Halvdag: 307 kr/person 
 

KONFERERA I UNIK MILJÖ



 
Slottsvisning
Rundvandring i slottet med presentation av Gunnebos historia.  
Max 2 grupper samtidigt med 25 personer /grupp
Turen tar cirka 45 minuter.

Trädgårdsvisning
Rundvandring i trädgårdarna. Ett stopp på rundturen sker vid byggplatsen för orangeriet.
Bokningsbar från slutet av april till oktober.  
Max 2 grupper samtidigt med 25 personer /grupp. Turen tar cirka 45 minuter.
 
Skvaller och skandaler
Rundvandring i slottet. I denna visning läggs fokus på de personer som vistats på Gunnebo  
genom tiderna. Max 2 grupper samtidigt med 25 personer /grupp. Turen tar ca 45 minuter.

Orangerivisning 
Just nu pågår ett av landets mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt; Gunnebo återfår sitt orange-
ri. Den ursprungliga byggnaden förföll och nedmonterades före 1830. Utifrån ett rikt källmaterial 
återuppförs byggnaden på ursprunglig plats. Gunnebos guider tar er med in på byggplatsen och 
berättar om det gamla orangeriet och hur det användes samt om det pågående projektet.  
Max 2 grupper samtidigt med 25 personer /grupp. Turen tar ca 45 minuter.

Gunnebovandring*
Rundvandring i både slottet och trädgårdarna. Allkonstverket Gunnebo presenteras under en 
längre tur där besök i slottet och trädgårdarna kombineras. Ett stopp sker vid byggplatsen för 
orangeriet. Bokningsbar från slutet av april till oktober.  
Max 4 grupper samtidigt med 25 personer /grupp. Turen tar ca 90 minuter.

Priser:
Vardagar före kl 17:
1-12 personer 1300 kr
13-25 personer 1900 kr

*PRIS GUNNEBOVANDRING
Vardagar före kl 17:
1-12 personer 2100 kr
13-25 personer 2700 kr

1-25 personer/grupp, vid > 25 personer tillkommer kostnad för ytterligare en guide.

FYLL DAGEN MED HISTORIA

Vardagar efter kl 17 samt helger:
1-12 personer 1500 kr
13-25 personer 2100 kr 

 
Vardagar efter kl 17 samt helger:
1-12 personer 2300 kr
13-25 personer 3100 kr



 
Afternoon tea
Passa på att uppgradera eftermiddagskaffet till afternoon tea med nybakade scones och  
hemlagade tillbehör.
Pris: Lägg till 120 kr/person på konferenspriset (427 kr halvdag/497 kr heldag).

Promenadmöte med fika vid ekbordet
Bara 10 minuter från mötesrummet ligger vårt ekbord vid Stensjön. Ni får med er välfyllda  
fikakorgar med godsaker från våra bagare och njuter av den friska luften mitt i det vackra  
kulturreservatet. Bordet rymmer 14 sittande gäster. 
Pris: Eftermiddagsfikan ingår i konferenspriset. Välj till ytterligare kakor från 22 kr.

Yoga, 1 timma
Börja konferensen, med ett stärkande yogapass. Passet leds av en av Göteborgs välrenommerade 
yogalärare. Ingen erfarenhet krävs. Efter avslutad klass dukar vi upp förmiddagsfikan. 
Pris: från 325 kr/person, minimum 6 personer och maximum 25 pers

Mjölksyra grönsaker, 1,5 timmar
Vad är fermenterad mat? En workshop där vår kock tar oss igenom vad fermenterad mat är och 
vad som händer. Vi börjar med en teoretisk genomgång och sedan avslutar vi med att göra två 
egna mjölksyrade produkter som sedan får följa med hem för att avnjutas när de blivit klara.
Pris: från 300 kr/person, minimum 10 personer och maximum 25 pers

Hästen, människan och språket - Ledarskap, 1,5 timmar
På temat människan och hästen varvar vi intressant fakta med roliga övningar. Hur fungerar till 
exempel vårt ledarskap kopplat till hästar? Är det likadant som ledarskapet i en hästflock? Hur vill 
vi människor att kommunikation och ledarskap ska fungera? Ardennerhästarna Umar och Julin är 
två av huvudpersonerna i denna aktivitet. Inom ledningsgrupper är detta en fantastisk chans att på 
ett lekfullt sätt komma fram till hur man uppfattas och vill vara som ledare. Tillfället varvas med  
information och samtal och består av tre block:
1. Bekanta er med hästarna genom att klappa och borsta dem
2. Kör varandra. En person är häst och ska i blindo bli styrd av en kollega genom en bana 
3. Led ardennerhästen Umar eller Julin genom en bana
Pris: från 220 kr/person, minimum 4 personer och maximum 8 pers

Walk and talk 
Upptäck Gunnebos vackra natur och konferera samtidigt. Att vistas utomhus är både  
stärkade för kropp och själv så därför vill vi slå ett slag för våra promenadstråk. Med  
kartans hjälp erbjuder vi en promenad på 2 eller 4 km runt området.  

DET LILLA EXTRA



Frukost 
Avnjut en ekologisk frukostbuffé när det dagas över Gunnebo. Vi dukar upp med nybakat bröd, 
hemlagad marmelad, overnight oat, säsongen grönsaker, juice, kaffe/te och färska croissanter.
Pris från: 195 kr per person, minimum 20 personer och maximum 55 personer.

Kvällsmiddag i Kaffehus och Krog
Boka upp hela restaurangen för er själva. Köksmästaren skriver en meny för kvällen där vi låter 
grönsakerna vara huvudinslaget medan fisk eller kött kompletterar rätterna. Våra råvaror är ekolo-
giska och i mesta möjliga mån använder vi oss av våra egna djur och grödor. Välj mellan en  
två- eller trerättersmeny med passande vinmeny som tillval.
Pris från: 450 kr per person, minimum 15 personer och maximum 65 personer.

Matlagningsaktivitet - Middag från vedugnen
Laga mat med våra kockar i Kaffehus och Krogs kök. Börja kvällen med en törstsläckare och  
förbered er på en kväll med samtal om ekologi, matsvinn och smaker. Uppdelade i grupper om 
ca tre till fyra personer hjälps vi åt att laga mat som sedan serveras till resten av sällskapet. När 
desserten är avnjuten avslutas kvällen med en kopp kaffe och hemlagad tryffel.
Pris: från 1065 kr/person, min. 10 personer och max. 16 personer.

Matlagningsaktivitet - Ur och skur
Laga mat med våra kockar över öppen eld på innergården! Kom klädd i kläder efter väder. Fatta ett 
glas törstsläckare med tilltugg intill köksträdgården där eldarna sprakar och muurikkan är varm. 
Grönsaker är vår hjärtefråga men även fisk, skaldjur och/eller kött får utrymme.  
Uppdelade i grupper om ca fyra personer hjälps vi åt att laga. Samtal kring ekologi, smaker och 
tekniker utbyts under kvällen och när maten är klar dukar vi upp för middag inne vid brasan i mat-
salen. När desserten är avnjuten avslutas kvällen med en kopp kaffe och hemlagad tryffel.
Pris: från 1125 kr/person, min. 16 personer och max. 40 personer.
 
Reception/ Mottagning 
Vi hjälper er att arrangera en enklare tillställning. Vi ställer fram ståbord med blommor från våra 
egna trädgårdar och vita linnedukar. Gästerna serveras en säsongsbaserad ekologisk plockbuffé 
tillagad i vår egna restaurang med passande dryck. Beroende på sällskapet storlek håller ni till i 
Vagnboden eller Kaffehus och Krog. 
Pris: från 360 kr per person, minimum 30 personer och maximum 100 personer.

DET LILLA EX-TRA!

FRÅN MORGON TILL KVÄLL


