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Information
Län: Skåne
Kommun: Höör
Kategorier: Konferensanläggningar
Position: 55.9118,13.4874

Kontaktuppgifter
Tel: 0413-74600
E-post: info@backagarden.se
Hemsida: http://backagarden.se

Beskrivning
Välkommen till Backagården - Konferens mitt i Skåne!

Backagården är det kompletta kurs- och konferenscentret i Höör,
mitt i Skåne. Vi kombinerar småskalighet med möjligheter att ta
emot riktigt stora konferenser med upp till 375 deltagare.

Vi har nio ändamålsenliga föreläsningssalar, alla modernt
utrustade. Hela anläggningen har trådlöst Internet och vi har egen
fiberkabel som garanterar snabb access till nätet. Utöver alla
konferenslokaler finns 20 grupprum för 8 personer att disponera
och 10 olika dagrum.
Hela anläggningen har trådlöst internet och vår fiberkabel till nätet
garanterar alla snabb access.

Vår kongresshall har stor scen, komplett AV-utrustning och härlig
akustik. Här arrangeras kongresser, utställningar, fester och stora
musikaliska framträdanden.

148 sköna bäddar finns på Backagården.
Allt vårt boende är nytt, fräscht och inbjudande
på ett sätt som våra gäster uppskattar.
Allt vårt boende ska vara attraktivt även för den
som är allergiker. 
Därför är det inte möjligt att ta med hunden eller andra husdjur till
Backagården.

Ekologiskt och närproducerat. I vår stora ljusa restaurang med
panoramautsikt mot naturen, serverar vi Backagårdens fräscha
frukostbuffé som innehåller allt kroppen behöver för att ta sig an
en ny spännande dag. 

Vi på Backagården har alla möjligheter att arrangera aktiviteter i
olika utformning och prisklass. Välj ett färdigt paket eller kom med
förslag så hjälper vi er att skräddarsy ett arrangemang.

Välkommen till oss!

Priser
Besök vår hemsida för mer information
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