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Konferens- och festrum A74 är ett 74 kvm stort  
rum för upp till 70 personer med en vacker utsikt 
över Stora Dammens fontän. Lämpligt för middags- 
sittningar utan dans eller konferens. Rummet som  
är beläget på entréplan är handi  kapp vänligt.  
Vid konferens är rummet utrustat med projektor, 
dator, whiteboard och blädderblock.

Konferens- och festrum C24 är ett mindre 
middagsrum på 24 kvm med utsikt över parken. 
Rummet är perfekt för mindre middagar eller 
möten. Det är beläget på entréplan och är 
handikappvänligt. Vid konferens är rummet 
utrustat med projektor, dator, whiteboard och 
blädderblock. Rummet rymmer upp till 12 per-
soner vid konferens och vid middagar upp till 
20 personer. 

Konferensrum D12 är ett mindre mötesrum på 
12 kvm beläget på entréplan. Rummet tar 6 
personer och är utrustat med whiteboard och 
blädderblock. Rummet är handikappvänligt.

Konferens- och festrum 1E74 är ett 74 kvm stort 
rum för upp till 70 personer med vacker utsikt 
över Stora Dammens fontän. Rummet är beläget 
en trappa upp utan tillgång till hiss och är lämp-
ligt för mindre bröllop, fest eller konferens. Vid 
fest finns en mindre bar och ett dansgolv till-
gängligt. Vid konferens är rummet utrustat med 
projektor, dator, whiteboard och blädderblock.

Konferens- och festrum 1F44 är ett 44 kvm stort 
rum med plats för 30 personer. Rummet har 
utsikt över parken och är lämpligt för middags-
sittningar utan dans och för konferenser. Vid 
konferens är rummet utrustat med projektor, 
dator, whiteboard och blädderblock. Rummet  
är beläget en trappa upp utan tillgång till hiss.

Konferensrum 1C23 är ett rum på 23 kvm en trap-
pa upp med utsikt över parken och utan till gång 
till hiss. Perfekt för möten eller styrelsesittning ar. 
Rummet rymmer 12 personer och är utrustat med 
projektor, dator, whiteboard och blädderblock.

Festrum H180 är det största av alla rum Villa Belparc erbjuder. Rummet tar upp till 150 personer och är lämpligt för bröllop 
eller större festarrangemang. Rummet erbjuder en vacker utsikt över Stora Dammens fontän, tillgång till dansgolv, en scen 
samt en stor bar och terrass.

I källarplanet har vi vinkällare och grupprum.  Stora grupprum: 850:-/dag , små grupprum: 410:-/dag.

info@villabelparc.se
Telefon: 031- 82 92 82
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