
NORDISK SOMMARKVÄLL
Inspirerat av Richard Berghs konstverk med samma 
namn. En av Pontus Fürstenbergs favoritmålningar 
och en symbol för det nordiska ljuset. 

• Max antal: 40 pers
• Mått/storlek: 4,90 x 7,50m (37m2)

DET VILDAS RIKE
Välkommen till Bruno Liljefors vildmark mitt i den 
brusande staden. 

• Max antal: 60 pers
• Mått/storlek: 4,90 x 10,80m (53m2)

NATTEFFEKT
Kliv in i Anders Zorns skildring av det pulserande 
stadslivet i sekelskiftets konstmetropol Paris.

• Max antal: 32 pers
• Mått/storlek: 4,95 x 6,20m (31m2)

CAFÉ LEDOYEN
Med inspiration från Hugo Birgers målning.

• Max antal: 12 pers
• Mått/storlek: 3,50 x 4,15m (15m2)

BREWHOUSE
Ett rum tillägnat vårt bryggeri - John Scott’s Brewery

• Max antal: 25 pers
• Mått/storlek: 3,80 x 6,20m (24m2)

KONFERENS
Hos oss konfererar ni centralt, nära kollektivtrafik och tågstation, i en bekväm och kreativ miljö. Vi har plats för både större och 
mindre sällskap i våra sju konferensrum. Välj ett av våra färdiga konferenspaket, eller sy ihop ert eget. Standardutrustning ingår 
alltid; block, pennor, whiteboard, projektor, wifi. 

Vill ni fortsätta samtalen under lite lediga former efter konferensens slut är det bara att gå en trappa ner till puben för att runda av 
dagen.

VÅRA LOKALER & FESTVÅNING
Våra vackra rum är perfekta för både vardag och fest – konferens, workshop, kick-off, återträff, föreningsmöte eller fira födelsedag, 
bröllop, dop eller jubileumsfest. Rummen är döpta samt inredda efter några av de berömda konstverk som funnits i huset. Kom gärna 
hit och titta på lokalerna innan ni bestämmer er.  Alla rum fås med: block, pennor, whiteboard, projektor, wifi.

*Alla priser är per person och ex moms

bokning@palace.se  031-80 75 50  www.johnscottspalace.

HEL-/HALVDAGSKONFERENS 4/8 TIM. 
Fikor, lunch, frukt och godis.

– från 495 kr*

FRUKOST-/LUNCH-/KVÄLLSMÖTE 2 TIM.
Med för tiden lämplig förtäring.

– från 240 kr*

BRYGGERIKONFERENS
Vårt husbryggeri John Scott’s Brewery erbjuder 
ölprovning och/eller bryggerivisning som en trevlig 
aktivitet på er konferens.

– från 80 kr + konferenspris för vald konferens*

ENDAST BOKA LOKAL
Våra unika rum går att boka som de är. 

– Kontakta oss så stämmer vi av utifrån hur många 
ni är och vad ni önskar göra.

FÜRSTENBERGSKA TRIPTYKEN
Tre rum i ett, precis som Carl Larssons triptyk som 
en gång smyckade just dessa väggar. (ej bild)

• Max antal: 40 pers
• Mått/storlek: 17,8 x 4,90m (87m2)
Rummet kan delas av och ligger i direkt anslutning 
till Fürstenbergska galleriet. 

FÜRSTENBERGSKA GALLERIET
Ett av Göteborgs mest praktfulla rum öppet för de 
riktigt pampiga festerna.

Har en härlig balkong med utsikt över Brunnsparken.

• Max antal: 120 pers
• Mått/storlek: 14,5 x 4,8 + 6,5 x 7m (115m2)


