
	   	  	  
	  

På	  Lidingö	  hittar	  du	  Villa	  Brevik	  som	  är	  ett	  fyrstjärnigt	  och	  Svanenmärkt	  konferenshotell.	  	  
Här	  finns	  alla	  konferensfaciliteter	  under	  ett	  tak	  och	  du	  kan	  även	  njuta	  av	  vår	  stora	  engelska	  
vinterträdgård	  mitt	  i	  hjärtat	  av	  anläggningen.	  
	  
Villa	  Brevik	  har	  en	  tradition	  med	  mycket	  hög	  klass	  på	  mat	  och	  vin.	  2012	  vann	  Villa	  Breviks	  
köksmästare	  IACC	  (International	  association	  of	  Conference	  Centers)	  kocktävling	  i	  Texas,	  USA	  för	  
mötesindustrin.	  Våra	  konferensgäster	  serveras	  vanligen	  en	  vällagad	  svensk	  husmanskost	  till	  lunch	  
med	  förrätt,	  salladsbord	  och	  hembakat	  surdegsbröd.	  Till	  middag	  serveras	  en	  mer	  nydanande,	  
exklusiv	  mat	  med	  inspiration	  från	  Sydafrika	  och	  deras	  Cape	  Maly-‐kök	  som	  hämtar	  smaker	  från	  
hela	  världen	  utan	  att	  vara	  för	  starkt	  kryddad.	  	  
	  
Hotellrummen	  har	  högkvalitativa	  sängar	  med	  resårbotten	  och	  lyxig	  Latex-‐	  madrass	  för	  skönaste	  
sov	  komfort.	  Sängarna	  är	  bäddade	  med	  exklusiva	  lakan	  i	  egyptisk	  bomull.	  Alla	  rum	  är	  rökfria.	  
Det	  finns	  trådlöst	  internet	  över	  hela	  anläggningen.	  Det	  finns	  också	  bastu-‐	  och	  relaxavdelning	  samt	  
stora	  strövområden	  när	  där	  du	  kan	  promenera	  eller	  jogga.	  	  
	  
Villa	  Brevik	  ligger	  ca	  20	  minuter	  från	  centrala	  Stockholm.	  
	  
	  
Med	  Bil	  
För	  trafikanter	  som	  kommer	  från	  E4	  och	  E18,	  kör	  från	  Norrtull	  mot	  Värtahamnen	  och	  
Finlandsbåtarna,	  strax	  därefter	  kör	  ni	  över	  Lidingö	  bron.	  
	  
Efter	  Lidingö	  bron	  följer	  du	  huvudleden	  (väg	  277)	  mot	  Gåshaga.	  Observers	  att	  huvudleden	  korsar	  
järnvägen	  två	  gånger.	  Efter	  ca	  8	  minuter	  tar	  du	  av	  till	  höger	  mot	  Brevik.	  Följ	  sedan	  skyltningen	  
Villa	  Brevik.	  Villa	  Brevik	  ligger	  på	  Södra	  Kungsvägen	  254.	  Från	  Lidingö	  bron	  är	  det	  ca	  8km	  eller	  8	  
minuter	  till	  Villa	  Brevik.	  
Fri	  parkering	  vid	  huvudentrén	  på	  Södra	  Kungsgatan	  254,	  samt	  vid	  restaurangen	  på	  
Trädgårdsvägen.	  
	  
Med	  kollektivtrafik,	  från	  T-‐centralen/city	  
Tag	  tunnelbanan	  från	  T-‐centralen	  till	  Ropsten.	  Gå	  längst	  fram	  på	  T-‐baneperrongen	  till	  trappen	  och	  
byt	  till	  Lidingötåget.	  OBS:	  från	  21	  juni	  ersätts	  Lidingötåget	  med	  ledbuss	  21X	  som	  går	  var	  5-‐10	  minut	  
till	  Brevik	  där	  stiger	  du	  av	  och	  går	  i	  tågets/bussens	  färdriktning	  ca	  500	  meter	  (se	  skyltar).	  
	  
Från	  Arlanda	  
Tag	  antingen	  med	  Flygbuss	  eller	  Arlanda	  Express	  till	  Stockholms	  Centralstation.	  Byt	  till	  
tunnelbana	  eller	  taxi.	  www.flygbussarna.se	  www.arlandaexpressen.se	  	  
	  
Från	  Bromma	  
Tag	  Flygbuss	  till	  Stockholms	  Centralstation	  och	  byt	  till	  tunnelbana.	  www.flygbussarna.se	  	  
	  



Taxi	  
Villa	  Brevik	  samarbetar	  med	  Taxi	  020.	  Om	  du	  förbokar	  via	  deras	  växel	  erbjuder	  de	  fasta	  priser	  från	  
Stockholms	  City	  till	  Villa	  Brevik.	  Om	  du	  önskar	  åka	  fast	  pris,	  förbeställ	  din	  resa	  hos	  Taxi	  020.	  Telenr	  
020-‐	  20	  20	  20.	  

	  
Villa	  Brevik	  nås	  via	  tfn	  08-‐766	  65	  00	  eller	  via	  mail	  konferens@villabrevik.se.	  
Mer	  info	  finns	  på	  www.villabrevik.se	  


