
 
 

 

Avicii Konsert    OFFERT 

Oscar Jönsson     

Karlavägen 15-54   2021-11-10 

311 21 Stockholm     

Offertnummer: 1726493 

 

 

Hej Oscar 

Vi tackar för att ni kontaktat oss angående er helg i Stockholm och vi har tagit del av era 

önskemål. Här nedan har vi presenterat ett fantastiskt erbjudande som vi hoppas ska göra er 

helg perfekt.  

 

Scandinavia Travels är en eventbyrå som under 15 år arrangerat resor och evenemang med 

hög servicegrad. Den senaste månaden har vi arrangerat träningsresa för svenska 

damfotbollslaget och 2020 var vi eventansvariga för Icon Factory.  

 

Vad gäller ert arrangemang har vi planerat för 20 deltagare som ska uppleva Avicii konserten 

och som är nyfikna på Sveriges huvudstad. Stockholms unikaste hotell, med utsikt över 

Gamla Stan och bara några minuters promenad till Stockholm Central, heter Hotell Lydmar 

och är ett elegant boutiquehotell med fokus på annorlunda och instagramvänlig inredning. Här 

har vi lyckats boka 20 hotellrum till er. 

 

Vid bokning senast 10 december 2021 erbjuds 15% rabatt på logipriset inkl. frukost. 

Dessutom erbjuder Scandinavia Travels framtida samarbetskontrakt för respektive deltagare.  

 

Vi föreslår miljövänlig resa med tåg från Malmö till Stockholm. SJ erbjuder tågbiljetter i 

första klass där ni bekvämt kan arbeta eller ta en tupplur under resan.  

 

28/10   10.04 Mö C - 14.35 Sthlm C  

30/10   12.21 Sthlm C - 16.48 Mö C  

Antal deltagare 20 

Antal nätter  2  

  



 
 

PRISER: 

 

Tågresa 1:a klass t/r  1730 kr/per person  
(6% moms)  

Övernattning del i dubbelrum inkl. frukost,  

2 nätter 

4000 kr/per person 
 (12% moms) 

Tillägg för enkelrum inkl. frukost, 2 nätter 3400 kr/per person  
(12% moms) 

28/10 ICEBAR, valfri drink 190 kr/per person  
(25% moms) 

28/10 Restaurang Scarpetta inkl. dryck 1003 kr/ person  
mat 785 kr (12% moms)  
dryck 218 kr (25% moms) 

29/10 Gröna Lund inkl. entré, åkband, mat/dryck 335 kr/person  
(25% moms) 

29/10 Restaurang TED inkl. dryck 400 kr/person  
mat 205 kr (12% moms)  

dryck 195 kr (25% moms) 

29/10 Limousine t/r arenan  

inkl. förfriskningar 

600 kr/per person  
färden 450 kr (6% moms)   
dryck 100 kr (25% moms)  

mat 50 kr (12% moms) 

29/10 Hyllningskonserten  SEK 1000 kr/per person  
(25% moms) 

Total kostnad per person i dubbelrum 

Total kostnad per person med enkelrumstillägg 

SEK 9 258 kr  

SEK 12 658 kr  

Alla priser är inklusive moms 

Totalpriset för 20 personer inkl. moms (del i dubbelrum): 185 160 kr 

Totalpriset för 20 personer exkl. moms (del i dubbelrum): 163 740 kr 

Enkelrumstillägg inkl. moms: 68 000 kr 

Enkelrumstillägg exkl. moms: 60 714 kr 

 

 

Bilaga på program och menyförslag för dagarna: 
PROGRAM FÖR DAGARNA 
MENYFÖRSLAG 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1B7oh9o7s3GC-v33lb1-O825pn4MKdrJIS3-6Qxjt3F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1koELDf401prEQBoEKMXYqCifv8vpwCT5DQePWEM1Oc0/edit


 
 

BETALNINGSVILLKOR 

Betalning sker enligt följande: 

• För bindande bokning ska 25% av totalpriset betalas via faktura senast 10 dagar efter 

definitiv bokning. 

• Tre månader innan ankomst betalas ytterligare 25% via faktura. 

• Resterande 50% av summan betalas senast 30 dagar efter avresa.  

Denna offert med rabatter och förmåner gäller fram till den 10 december 2021. 

VID EVENTUELL AVBOKNING:  

120 dagar före ankomst  0% betalas av det avbokade värdet:     

60 dagar före ankomst  25% betalas ”  

30 dagar före ankomst     50% betalas ” 

14 dagar före ankomst  75% betalas ” 

1 dagar före ankomst   100% betalas ” 

  

 Vi följer Visitas ”Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang” som 

finns här 
 

Vi kommer att höra av oss till er i nästa vecka. Tveka inte att höra av er till oss via e-post eller telefon 

vid eventuella frågor.  

Med vänliga hälsningar 

Scandinavia Travels 

 

Emily Brodén  

Bokningsansvarig 

 

Vi samarbetar med:  

 

https://visita.se/app/uploads/2019/09/allmanna-villkor141101_konferenser_gruppbokningar.pdf


 
 

 

PROGRAM FÖR DAGARNA 

 

FREDAGEN DEN 28 OKTOBER 2022: 

10.04-14.35 Tåg Malmö Central till Stockholm Central  

14.35 Ankomst Stockholm Central  

14.50 Bokad taxi till hotell Lydmar  

15.30 Mingel med bubbel och charkbuffé på hotell Lydmar 

17.30 Promenad till ICEBAR (15 minuter) 

18.00 Drink på ICEBAR 

19.00 Promenad till Scarpetta (10 minuter) 

19.30 Trerättersmiddag inkl. dryck på restaurang Scarpetta 

 VIP-kort till nattklubben Spy Bar (23.00-05.00) 

 

LÖRDAGEN DEN 29 OKTOBER 2022: 

 

10.30 Frukost på hotellet 

12.30 Promenad till Gröna Lund (15 minuter) 

13.00 Gröna Lund med halloweentema, VIP-entré, åkband och mat/dryckeskupong 

16.00 Promenad tillbaka till hotell Lydmar (15 minuter) 

17.30 Promenad till restaurang TED (15 minuter) 

18.00 Middag på restaurang TED 

19.00 Hämtning med limousine, servering av Prosecco under färden 

19.30 Ankomst Avicii Arena  

20.00 Hyllningskonsert  

22.30 Hämtning av limousine, servering av baguette och dryck under färden 

23.00 Ankomst Stureplan 

VIP-kort till nattklubben Sturecompagniet (22.00-03.00) 

VIP-kort till nattklubben FOU (23.00-03.00) 

 

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER 2022: 

 

08.00-11.00 Frukost på hotellet 

11.45 Bokad taxi avgår mot Stockholm Central 

12.21-16.48 Tåg Stockholm Central till Malmö Central 

   

 

 



 
 

BESKRIVNING AV PROGRAMMET 

Efter ankomst till hotellet på fredagseftermiddagen välkomnas gruppen till en charkbuffé med 

bubbel. Vi tror att gruppen vill lära känna varandra och få något i magen efter en lång resa.  

 

Såväl hotell, restauranger som aktiviteter är valda med omsorg och med en tanke på att det 

ska vara instagramvänlig miljö. Dessutom är programmet tidseffektivt. Förflyttning mellan 

aktiviteter är aldrig mer än 15 minuters promenad och vid dåligt väder finns självklart taxi att 

beställa. 

  

Då konserten hålls under halloweenhelgen tycker vi att ett besök på spökliga Gröna Lund 

passar perfekt under lördagseftermiddagen. I entrén ingår åkband samt mat- och 

dryckeskupong.  

 

De valda restaurangerna ägs av de kända profilerna, Emilio Ingrosso och Phillipe Cohen. 

Dessa restauranger är väldigt populära och i synnerhet inom influencervärlden. Alla måltider 

förbokas och självklart erbjuds vegetariska alternativ.  

 

Då lyx och flärd var efterfrågat har vi bokat en limousine till och från Avicii Arena med plats 

för 20 personer. Vi kombinerar transport med lyx, drink och tilltugg.  

 

Stockholms nattklubbar vill gärna ha besök av kända influencers och därför erbjuds ni gratis 

entré och att gå före i kön genom VIP-kort till tre utvalda klubbar. Dessa finns att hämta i 

hotellets reception.  

 

Nedan finns länkar till hotellet och erbjudna aktiviteter: 

 
HOTELL LYDMAR 

https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g189852-d1163847-Reviews-Lydmar_Hotel-Stockholm.html 

TAXISTOCKHOLM 

https://www.taxistockholm.se/sv/ 

ICEBAR 

https://hotelcstockholm.se/icebar-stockholm-by-icehotel/ 

SCARPETTA  

https://www.scarpetta.se/meny 

SPYBAR 

https://www.stureplansgruppen.se/nightlife/spy-bar 

GRÖNA LUND 

https://www.gronalund.com/ 

RESTAURANG TED 

https://www.restaurangted.se/ 

LIMOUSINE HUMMER H2 

https://www.moonlimo.se/priser/ 

AVICII ARENA 

https://aviciiarena.se/ 

STURECOMPAGNIET 

https://sturecompagniet.se/ 

FOU 

http://www.fouclub.com/ 

 

https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g189852-d1163847-Reviews-Lydmar_Hotel-Stockholm.html
https://www.taxistockholm.se/sv/
https://hotelcstockholm.se/icebar-stockholm-by-icehotel/
https://www.scarpetta.se/meny
https://www.stureplansgruppen.se/nightlife/spy-bar
https://www.gronalund.com/
https://www.restaurangted.se/
https://www.moonlimo.se/priser/
https://aviciiarena.se/
https://sturecompagniet.se/
http://www.fouclub.com/


 
 

MENYFÖRSLAG

 
 

Trerättersmeny på restaurang Scarpetta 

Fredagen den 28/10 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

FÖRRÄTT 

Antipasto  

Husets italienska bondbröd och Misto di Salumi 

(chark eller tomat) 

 

Primi 

Halv portion Sorrentina della Scarpetta  

(finns som veg) 

 

HUVUDRÄTT 

Secondi 

Carne Rosa Tagliata di Manzo (oxfilé)  

eller 

Pastakuddar fyllda med sparris, ricotta och chevreostcremé (veg) 

 

DESSERT 

Dolce  

Tiramisu Ingrosso Way  

 

Fyra rätter 785 kr/ per person 

 

2 glas Rubesco Lungarotti 218 kr/person 



 
 

 

 

 

 
 

Restaurang TED 

Lördagen den 29/10 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pasta 
Tortiglioni med salsiccia, semitorkade tomater och vitt vin.  

(går att få utan salsiccia) 

 

205 kr/person 

 

Två glas Barbera d’Alba Luigi Voghera, 2018 

195 kr/person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


