
VÄLKOMMEN ATT MÅ GOTT HOS OSS!
Ett lyckat möte ger effekter som håller lite längre. Vi på Camp Ripan vill 
skapa förutsättningar för de effekterna. Hos oss hittar du och dina kolle-
gor en anläggning där ni kommer att trivas och kunna låta er inspireras 
av naturen och inte minst av människorna, som ska flytta en hel stad.  
Camp Ripan är ett familjeägt företag med åretruntverksamhet. Vi värnar 
om miljön och hela vår verksamhet genomsyras av ett långsiktigt håll-
bart miljöarbete. I vårt kök använder vi oss av lokalproducerade råvaror 
och ekologiska produkter, såväl i mat som i vårt konferensfika.

DAG 1 
08.00–15.00  Konferens inklusive förmiddagsfika, tvårätters serverad 
lunch samt eftermiddags fika.

15.00–19.00 Entré till Aurora Spa inklusive föreläsningen ”Balans i 
kropp och själ”. Hälsoutvecklare Jana Stridfeldt Bjuhr föreläser om kos-
tens betydelse för mentalt och fysiskt välmående och ger praktiska råd 
kring hur du med rätt kost kan optimera din hälsa. Jana kommer även 
prata om hur du skyddar dig mot stress i din vardag. Tillsammans provar 
ni enkla mindfulnessövningar. Föreläsningen tar två timmar.

19.30 Trerättersmiddag i Restaurang Ripan.

DAG 2
08.00–13.00  Konferens inklusive förmiddags fika samt tvårätters  
serverad lunch.

Efter lunchen kan ni välja att avsluta er konferensvistelse hos oss eller 
bygga på med en eftermiddags teambuilding-aktiviteter för att stärka 
ert arbetslag. Efter teambuildingen avslutar ni konferensen med en god 
middag i vår restaurang.

13.00–16.00 Teambuilding-aktiviteter med certifierade äventyrsguider 
som har flerårig vana att arrangera upplevelser. Aktiviteterna är utomhus.

17.30 Trerättersmiddag i Restaurang Ripan.

1½-DAGS KONFERENS (dag 1 t.o.m. lunch dag 2)

PRIS: 2 745 SEK (inkl. moms)/person

 2 200 SEK (exkl. moms)/person

2-DAGARS KONFERENS (dag 1 t.o.m. middag dag 2)

PRIS: 3 590 SEK (inkl. moms)/person

 2 920SEK (exkl. moms)/person

 
I priset ingår: Lokalhyra, internetuppkoppling, projektor, whiteboard, bläd-
derblock, konferensblock och pennor, vatten samt färsk och torkad frukt. Entré 
till Aurora Spa inkl. föreläsning, middag, konferensfika och lunch.

Priserna är beräknade på konferensgrupper om 5-10 personer.  
Detta konferenspaket är ett förslag, vi skräddarsyr självfallet din konferens 
utefter de behov just ditt företag har.

Du kan även lägga till boende i våra stugor som håller hotellstandard. 
Givetvis kan du också boka någon av alla de aktiviter vi kan erbjuda i vårt 
närområde. Läs mer om boendealternativ och aktiviteter: www.ripan.se

Konferens med SPA

Camp Ripan      +46(0)980-63000      info@ripan.se      www.ripan.se      www.facebook.com/ripan.se


