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Christina Nilsson salen 800 - - - -
Karl Birger Blomdahl salen 200 100 36 5,0 165
Ateljén 150 80 36 2,7 164
Aniara 90 50 25 3,6 91
Skattkammaren 75 42 30 3,4 86
Ofelia 70 40 24 2,7 88
Speglarnas sal 50 28 20 3,6 48
Lövhult 30 16 12 2,5 33
Trumpeten 20 12 14 3,6 24
Flygeln 24 14 14 3,6 24

  Dessutom finns ytterligare 11 grupprum.

elite park hotel & växjö konserthus
Västra Esplanaden 10-14, Box 434, 351 06  Växjö, tel 0470-70 22 00, 0470-70 22 45, fax 0470-366 10, konferens.vaxjo@elite.se

www.elite.se

Oslagbara konferensmöjligheter i Växjö Konserthus
Elite Park Hotel och Växjö Konserthus erbjuder oanade möjligheter för såväl stora kongresser som mindre konferenser, 
seminarier och styrelsemöten. De 21 välutrustade lokalerna passar för allt från 2 till 800 personer. Konserthusfoajén ger 
oss möjlighet att erbjuda helhetsarrangemang med mat, dryck och underhållning för upp till 800 personer. Ett rutinerat 
restaurangteam med erfarenhet av många stora fester och banketter ger dig alla förutsättningar för ett minnesvärt arrang-
emang utöver det vanliga. Konserthusfoajén med sina 1100 kvm passar dessutom utmärkt för utställningar och mässor.
En inspirerande atmosfär med vackra lokaler, god mat och personlig service blir i kombination en komplett konferens- 
och kongressanläggning. 

Växjö - mitt i södra Sverige
Växjö ligger centralt i södra delen av Sverige med 25 mil till Göteborg, 20 mil till Malmö och 45 mil till Stockholm. 
Växjö Konserthus med Elite Park Hotel och Elite Stadshotellet ligger mitt i centrala Växjö med bra parkeringsmöjlighe-
ter både utomhus och inomhus. Det är gångavstånd, ca 500 m, till järnvägsstationen och 8 km till flygplatsen. 
Flygbussarna stannar på gångavstånd från hotellen.

VÄXJÖ KONSERTHUS
KONFERENS & KONGRESS
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Stora salen 200 120 30 5,0 164
Domarsalen 120 80 30 4,0 94
Salongen 60 40 24 4,0 72
Pelarsalen 50 30 24 4,0 56
Tegnér 40 30 16 18 3,2 45
Beskowska 40 28 16 20 3,2 45
Linné 14 3,2 16

elite hotel strandbaden Falkenberg, elite park avenue hotel Göteborg, elite plaza hotel Göteborg, elite hotel marina plaza Helsingborg,
elite hotel mollberg Helsingborg, elite stora hotellet Jönköping, elite stadshotellet Karlstad, elite stadshotellet Luleå, elite hotel residens Malmö
elite hotel savoy Malmö, elite plaza hotel Malmö,  elite grand hotel Norrköping, elite hotel arcadia Stockholm, elite hotel marina plaza Stockholm, 

elite hotel stockholm plaza, elite palace hotel Stockholm, elite hotel knaust Sundsvall, elite stadshotellet Västerås, elite park hotel Växjö, 
elite stadshotellet Växjö, elite plaza hotel Örebro och elite stora hotellet Örebro

elite hotels of sweden, www.elite.se

elite stadshotellet
Kungsgatan 6, Box 198, 351 04 Växjö, tel 0470-134 00,  fax 0470-448 37, info.vaxjo@elite.se

www.elite.se

Möten med anrik inramning
Elite Stadshotellet Växjö är ett pampigt och vackert hotell som andas gamla anor. I våra ljusa och fräscha konferenslokaler 
finner ni allt ni behöver för att skapa en lyckad och minnesvärd konferens. Konferenslokalerna har en klassisk inramning 
som inbjuder till både kreativitet och reflektion för alla deltagare, oavsett om det är det lilla eller det stora sällskapet. 
I den Stora Salen finns möjlighet för totalt 200 personer att konferera. Dessutom erbjudes självklart vällagad mat och 
förfriskningar under konferensens gång. Som gäst på Elite Stadshotellet i Växjö blir du alltid väl omhändertagen på bästa 
sätt av vår kunniga och vänliga personal.

En kontakt – all service!
Vänd dig med förtroende till våra erfarna konferensspecialister som skräddarsyr mötesarrangemang till att passa dina 
specifika behov och önskemål.

Du når oss på telefon 0470-70 22 45 eller e-post konferens.vaxjo@elite.se. 


