FUNDAPAKKAR RADISSON BLU SAGA 2018
Innifalið í öllum fundarpökkum
Fundarsalur sem hentar fjöldanum, skjávarpi, tjald, hljóðnemi í púlti og þráðlaust internet.
Eftirtalin tæki er hægt að fá í fundarsal án aukagreiðslu: flettitafla og tússtafla.

Verð á mann fyrir heilan dag: 9.600 kr.
Verð á mann fyrir hálfan dag: 7.600 kr.

Bændapakkinn

Heilsupakkinn

Kl 10:00

Kl 10:00

Rúnstykki með laxi, gúrku og majó

Berjaboost

Hjónabandssæla

Ávaxtaspjót

Kl 12:00

Kl 12:00

Hádegisverður að hætti eldhússins

Hádegisverður að hætti eldhússins

Kl 15:00

Kl 15:00

Skonsa með hangikjöti

Heilsuklatti

Ávaxtapungur

Kornabrauð með kotasælu og gúrku

Smalapakkinn
Kl 10:00
Kanilsnúður
Ávaxtabakki

Kl 12:00
Hádegisverður að hætti eldhússins

Kl 15:00
Massarínukaka með berjum og hvítu súkkulaði
Mini muffins

Morgunverðarhlaðborð
Ávaxtabakki
Croissant
Jógúrt staup með múslí
Boost skot
Sæt bakkelsi
Úrval brauða úr bakaríinu okkar
Áleggs bakki
Kaffi og djús

3400 kr á mann
Innifalið í verði er leiga á fundasal í tvær klst.

Veitingar – veldu sjálf/ur
Morgunánægja
Trönuberja heilsuklatti
Rúnstykki með laxi, gúrku og majó
Ávextir á spjóti
Ávaxtabakki
Kanilsnúður
Hjónabandssæla
Berja boost

Miðdegisgleði
Ávaxta pungur
Skonsa með hangikjöti
Rúnstykki með salami og camembert
Brownie
Massarínukaka

með

berjum

og

súkkulaði
Mini muffins
Kornabrauð með kotasælu og gúrku.

Hver tegund 650 kr. per mann (við mælum með tveimur)

hvítu

Express pakki
Fundarpakki sem hannaður er fyrir stutta fundi
án hádegis- eða kvöldverðar.
Innifalið í paka er morgun- eða síðadegiskaffi.

Verð á mann 3.900kr.

Pinni eftir fundinn
5 pinnar að hætti Hótels Sögu
1 ½ vínglas á mann

Verð á mann til viðbótar við fundarpakka 3.900 kr.

Bættu eftirfarandi á fundinn þinn (verð á mann/stk)
Gos inn í fundarsal stk (33cl gler)

500 kr.

Súkkulaði gosbrunnur með ávöxtum

450 kr.

Ísbar með sælgæti & sósum

350 kr.

Egils Gull eða Tuborg Classic & hnetublanda

1.200 kr.

Gildir til 31.05.2018 Öll verð eru í íslenskum krónum,

Við

erum

vottuð

með virðisaukaskatti og geta breyst án fyrirvara.

Lyklinum

Upplýsingar veitir söludeild í síma 5259930, einnig er

framúrskarandi umhverfisvernd og

hægt að senda póst á hotelsaga@hotelsaga.is.

sjálfbæra starfssemi

sem

er

af

Græna

staðall

fyrir

