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VARBERGS KUSTHOTELL

LOKAL m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

Altum 34 240 cm 19 14 13 25 13
Vadum 34 240 cm 19 14 13 25 13
Fretum 34 240 cm 19 14 13 25 13
Pelagus 52 240 cm 31 21 19 40 17

Litus 23 240 cm - 10 - - -
Aestus 15 240 cm - 8 - - -

Marinus 20 240 cm - 12 - - -



ALTUM
KONFERENSRUMMARE

GRUPPRUM

VADUM
KONFERENSRUM

MARINUS
KONFERENS-
RUM

AESTUS
GRUPPRUM

LITUS 
GRUPPRUMPELAGUS

KONFERENSRUM
FRETUM
KONFERENSRUM



ALTUM från latin: djupt

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Altum är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

De stora havsdjupen har fascinerat människan i alla tider och vi fortsätter att utforska våra hav, både på  
och under ytan. En bit ut här i Kattegatt finns ett djup på hela 130 meter, men det är ingenting jämfört med 
Challengerdjupet i Marianergraven som når ner till 10 971 meter. Välkommen in i konferensrum Altum och ge 
dig gärna ut på djupt vatten.



m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

34 240 cm 19 14 13 25 13
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VADUM från latin: vadställe

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Vadum är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

Stranden är gränsen mellan land och vatten. Här vadar man gärna med uppkavlade byxben för att leta mjuka 
stenar och nya idéer. Emellanåt kan man träffa på stora slott vackert skulpterade av fin sand, men hårt utsatta 
från både vågor och vindar. Här promenerar också strandskator och tofsvipor, här trivs skygga sandkrabbor och 
nattsuddare som strandhopparen, ett 15 millimeter litet spänstfenomen som kan studsa iväg 30 centimeter. 
Pausa arbetet en stund och upptäck vår egen strand på ditt eget sätt. Ett par minuter västerut.
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34 240 cm 19 14 13 25 13
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FRETUM från latin: sund

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten.

Hitta till lokalen: Fresum är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

Över 40 procent av jordens befolkning lever vid kusten. Och det kan man ju begripa, inte minst när man tittar 
ut över Kattegatt en dag som denna, oavsett om det stormar eller är kav lugnt. Då får man verkligen förståelse 
för önskan att vilja bo vid havet. Här utanför ser du en del av Kattegatts 22 000 kvadratkilometer vattenyta. 
Det breda sundet som skiljer Sverige och Danmark. Om ytan är spegelblank eller skummigt upprörd beror på 
havsguden Neptunus humör.  
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PELAGUS från latin: havet

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, projektor, wifi, white board,  
blädderblock, anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Pelagus är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

Vågor kan ställa till med förödelse, men de kan också vara till nöje. I nästa vik väntar surfarna på de bästa  
vågorna. Jämfört med vågorna i vattnet utanför Nazaré på Portugals västkust är de högst mänskliga. Där har 
man surfat på en 24 meter hög våg. När det gäller konferenser kan det ofta vara bra när diskussionerna går 
höga, det brukar leda till något gott.
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52 240 cm 31 21 19 40 17

PELAGUS
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LITUS från latin: kust, strand, anläggningsplats

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Litus är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

Det föränderliga havet är vår närmaste granne, ibland oroligt, emellanåt spegelblankt. Under ytan finns en hel 
värld med växter och djur. Här utanför kan man träffa på vanliga fiskar som torsk och makrill, men också märkli-
ga skapelser som svart smörbult, skärsnultra, oxsimpa, paddtorsk och havsmus. Några av dem dyker också upp 
i restaurangen, kärleksfullt tillagade. Havet ger oss inspiration varje dag. Hoppas att ni känner det samma. 
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AESTUS från latin: vågor, ström, värme

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Aestus är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

Vår egen lilla sandstrand är som gjord för en stund på rygg eller en pratpromenad utan strumpor och skor. 
Månen och solen har en överenskommelse som betyder att stranden ibland är lite större, ibland lite mindre. 
Tack vare deras dragningskraft till varandra återkommer ebb och flod på bestämda tider. I Fundy Bay på den 
nordamerikanska östkusten kan skillnaden vara så stor som 12 meter. Här nere på stranden är skillnaden desto 
mindre, det kan skilja på högst 30 centimeter. Ta ett par pauser under dagen och jämför. Härifrån är det inte 
många steg till stranden.
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MARINUS från latin: från havet

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, white board, blädderblock, 
anteckningsblock, pennor och bordsvatten. 

Hitta till lokalen: Marinus är en av lokalerna i konferenscenter  
- ett eget våningsplan med åtta konferensrum. Konferenscenter 
ligger på plan två i den vänstra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad. 

När jorden skapades var läget allt annat än stabilt, inte minst på land. Däremot var det lugnare under ytan vilket 
skapade en gynnsam miljö för liv. Havet har fortfarande en rikedom av liv som saknar motstycke. Bara i havet 
här utanför finns det ungefär 800 olika arter av djur och växter. När du reser härifrån hoppas vi att du tar med 
dig massor av energi och inspiration från både land, hav och dina möten.
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