S LOT T S VI LL AN
H I S TO R I EN
Slottsvillan är ett litet familjeägt hotell med 22 sovrum, byggt på
1800-talet som disponentbostad till Husqvarna fabrikens direktörer.
Att besöka denna charmiga, kulturminnesmärkta villa är som att
komma hem till en god vän. En vän som bor i ett litet slott vill säga.

”Vi letade efter en plats som låg centralt beläget
mellan Stockholm och södra Sverige. Ett ställe som
erbjuder något utöver det vanliga. God mat, härlig
atmosfär och miljöer där vi kan vara kreativa. Efter
mycket letande hittade vi till slut Hotel Slottsvillan!”
- Andreas, Danske Bank

VILLAN
1 000 kvm | 22 hotellrum | 42 bäddar | 4 mötesrum | Vinkällare
Restaurang med a la carte meny | Bar | Bastu
Whisky- och vinprovningar | Aktiviteter

M ÖT E N HOS OSS

VARDAGSRUMMET
Vår t stö r sta m ö tesr um
Biosittning 42
Skolsittning 24

På Slottsvillan har vi flera miljöer där ni kan
samlas. Det finns fyra mötesrum i olika storlekar, samt

U-sittning 22
Styrelsesittning 18

andra charmiga utrymmen ni kan nyttja, så som vårt
tornrum, blomsterrum och salongen.

SYATE L J É N Vår t m ellanstora m ö tesr um

”Att mötas på Slottsvillan är speciellt då
det känns både avslappnat och exklusivt
samtidigt. Jag tror det har med ägarparet

Biosittning 24
Skolsittning 18
Styrelsesittning 12

VÅN 2
Biljardrum
Rum 6-12

att göra. Det känns som att dom bjuder
hem dig istället för att du checkar in. Det är
den känslan som skapade härliga miljön

VÅN 1
Reception & Concierge
Bar & Matsal
Salong
Vardagsrummet
Blomsterrummet
Balkong & Altan

VALVE T Vår t m indre m ö tesr um

som gjorde vår konferens lyckad.”
Styrelsesittning 14
- Mathias, Grand Public

Givetvis finns projektor/storbilds TV, blädderblock,
white board, block, pennor, kaffe- tebuffé, godis
och frukt i alla våra mötesrum

Möten handlar om mycket mer än bara lokalen.
Atmosfären, maten, personalen och läget bidrar
till att era möten och konferenser blir lyckade.

BRE AK-OUT
Det kan hända att man vill dela in sig i
mindre grupper under dagen. Hos oss finns
flera kreativa miljöer utanför era mötesrum
där ni kan arbeta under ert besök.

EN T R É
Uteservering/Boule
Syateljén
Rum 1-5
B OT T ENP LAN
Valvet
Vinkällare
Relax

A KTIVITE T E R
Vi förstår att alla har olika mål med sin konferens. Vissa behöver föra
gruppen närmare varandra och vill avsätta tid för teambuilding aktiviteter,
andra behöver nyttja så mycket tid som möjligt i konferensrummet. På
Slottsvillan kan vi erbjuda aktiviteter som passar just er grupp.

B O K A DE
AKTIVITETER

KO S T NA D S F R IA
A K T IV IT ET ER

Vin-/whiskyprovningar

Boule & Beats (*Bubbles & Beer)

Matlagningskurser

Vi dukar upp på borggården, spelar
musik och ni njuter

Thaiboxning/Fyspass
i Slottsparken

Kubb, krocket, finska, varpa

Fördrink med historieberättelse i vinkällaren

Vandringsleder

Fri hopp och lek i Slottsparken

Yoga och meditation

Få upp flåset när ni går Pustaleden eller
ta en avslappnad promenad runt ån

Guidad tur på Husqvarna museum

Nostalgitripp

Mordmysterium under middagen
Avsmakning
Lokala ”Goddies” i salongen

Guidad cykling

Spela LP-skivor i vårt blomsterrum

Kajak
Paddla i ån och ut till Vättern

Beachvolleyboll

(MTB, grus, downhill, landsväg)

Biljard

Musikquiz

Bastu

H OTE L L E T

M A TEN

RU M

OM GIVNINGAR

FI K A

Våra 22 Hotellrum (42 bäddar), är uppdelade på

Villan är centralt belägen men känslan av landet är

Vi älskar att börja dagen med en hälsosam fika för

20 dubbellrum och två enkelrum. 12 av rummen

påtaglig. Läget är lugnt och naturen finns runt hörnet

att ni ska få bästa fokus. På eftermiddagen bakar vi

ligger i villan och 10 i annexet. Alla rum har egen

med Slottsparken, vandringsleder och Huskvarna-ån.

något sött och gott för att ni ska hålla energin uppe de

dusch och toalett.

10 minuter bort hittar man stadspulsen i Jönköping.

sista timmarna på dagen. Nybryggt kaffe och goda
tesorter dukas upp på silverbrickor.

TEKNIK

RE STAURANG

All den teknik ni behöver under er vistelse finns givetvis

Vi serverar a la carte veckans alla dagar. Maten är

i huset. Har ni speciella önskemål utanför det vanliga

varsamt lagad med mycket kärlek och noga utvalda

Vår lunch serveras alltid till bords tillsammans med en

så ordnar vi gärna med det.

råvaror. Menyer tas gärna fram efter önskemål. Under

god sallad och dessert. Vi älskar kött, fisk och lyfter

varma dagar finns möjligheten att äta utomhus.

gärna fram det gröna. Vegetariska alternativ finns alltid.

BAR

M I DDA G

Gratis parkering med 30 platser

Ägarinnan som också är sommelier väljer ut goda

Till kvällen tänder vi våra silverkandelabrar, dukar med

Beläget centralt mellan Sveriges tre största städer

viner och annat gott att avnjuta under ert besök. Baren

vårt finporslin och putsar vinglasen. Slå er ner till dukat

8 stycken laddstationer

är välfylld och vinkällaren öppnas upp efter önskemål.

bord och avnjut vår välkomponerade tre- till sjurätters

LUN C H

T R A N S PORT
5 minuter från E4:an, 10 minuter till Jönköping

Tåg/bil/buss - du når oss enkelt
med valfritt transportmedel
Plats för stora fordon

middag med rekommenderade drycker.
”Rummen är charmiga, med en härlig
blandning av gammalt och nytt. Här känner
man sig som hemma med lyxen att komma
bort. Teamet älskade atmosfären.”
Alexander – Enkla Financial

”Ma t fö r os s ka ns ke ä r de n
vi kt iga s t e de le n a v mö t e t .
Hä r få r ni e ne rgi, e n p a us
o ch insp ira t io n fö r da ge n.”
- A n d re a s , K ö k s m ä s ta re

AV E C
Efter middagen är man välkommen att njuta i vår
salong med en kopp kaffe och något gott i glaset.
Baren har ett stort utbud och villan har en gedigen
avec- och whiskylista.

OM OSS
Anno 2018. Året då Michaela och Christian Ullmark hittade Slottsvillan
efter flera yrkesverksamma år utomlands. En plats i hjärtat av Småland
centralt beläget mellan de tre största städerna.
Villan som då var i behov av renovering har ägarparet tagit sig an med
stor entusiasm. Rummen har varsamt renoverats och miljöerna talar idag
för sig själva. Känslan av det gamla finns kvar och idag blandas den
med moderna inslag som får villan att kännas avslappnad och lyxig.
Fokus ligger på mat och dryck och för den som önskar ordnas specialmenyer med dryckespaket samt provningar av olika slag.
Ägarparet välkomnar dig vid ankomst och vinkar av dig när du åker. Det
känns verkligen som att bli hembjuden till en vän.

Stockholm
3 timmar

Göteborg
2 timmar

Malmö
3 timmar

S M ÅL AN D
85% av Sveriges befolkning når
Huskvarna/Jönköping inom 3,5 h.
- Smålands Turism

036 14 20 90
info@slottsvillan.se
Hakarpsvägen 3, Huskvarna

