
THALASSICUS från latin: havet

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

Hitta till lokalen: Thalassicus ligger i högra gaveln i hotellets 
huvudbyggnad på plan två. 

Man pratar om tre oceaner eller världshav: Stilla havet, indiska oceanen och Atlanten. Det vill säga  
sammanhängande havsområden som omsluter flera kontinenter. Världens alla hav täcker 70 procent av jordens 
yta. Det motsvarar 1,368 miljarder kubikkilometer vatten eller 98% av allt vatten som finns på jordklotet. Ett 
vanligt badkar rymmer runt 0.15 kubikmeter. Vår saltvattenpool som vi rekommenderar att du provar efter mötet 
rymmer lite mer och är en perfekt avslutning på en lång dag.



m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

98 310 cm 41 - 25 90 37

THALASSICUS
MAXKAPACITET I KONFERENSLOKALEN



THALASSICUS
LOKALÖVERSIKT

THALASSICUS

Ritningarna är inte skalenliga utan visar bara formen på lokalen.



PROFUNDUM från latin: havsdjup

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

Hitta till lokalen: Profundum ligger i högra gaveln i hotellets 
huvudbyggnad på plan ett. 

Havet är blått. Åtminstone när himlen är blå. Annars skiftar det i alla tänkbara nyanser, från turkost till grått. Men 
det är bara på ytan. 98 % av allt hav är så djupt att solens strålar inte når ner. Det är kolsvart och väldigt djupt. 
Medeldjupet i världens alla hav är cirka 3 729 meter. Ungefär lika långt som det är härifrån och in till Varbergs 
centrum. Medeldjupet i Kattegatt är däremot bara 23 meter, inte ens halvvägs ner till vår lilla strand. Att gå på 
djupet är ett talesätt som också kan appliceras på en konferens eller ett möte, ofta nödvändigt för att komma 
fram till bra lösningar. Hoppas närheten till havet kommer att inspirera er idag.



m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

67 330 cm 25 - 21 50 25

PROFUNDUM
MAXKAPACITET I KONFERENSLOKALEN



PROFUNDUM
LOKALÖVERSIKT

PROFUNDUM

LIMBUS

Ritningarna är inte skalenliga utan visar bara formen på lokalen.



LIMBUS från latin: vattenbryn

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, blädderblock, antecknings-
block, pennor och bordsvatten.

Hitta till lokalen: Limbus ligger i högra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad på plan ett. 

Havet är alltid närvarande, inte undra på när vi har det precis utanför dörren. Ta några steg när du pausar, kliv ur 
skorna och känn på den fina sandstrands-sanden. Små fina korn som inte är större än någon millimeter blandas 
med fragment av snäckor och koraller. När du står där i vattenbrynet, så ta gärna ett steg till och doppa fötterna 
i Kattegatt. Innan det är dags att kliva in i verkligheten igen. Ha en riktigt inspirerande dag.



m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

22 240 cm - 8 - - -

LIMBUS
MAXKAPACITET I KONFERENSLOKALEN



LIMBUS
LOKALÖVERSIKT

PROFUNDUM

LIMBUS

Ritningarna är inte skalenliga utan visar bara formen på lokalen.



HORIZON från latin: horisont

OM LOKALEN
I lokalen ingår: dator, skärm, wifi, blädderblock, antecknings-
block, pennor och bordsvatten.

Hitta till lokalen: Horizon ligger i högra gaveln i hotellets  
huvudbyggnad på plan tre. 

Femtiotvå steg från hotellet och du står där havet börjar, med fötterna i sanden och blickar ut mot horisonten, 
där havet och himlen möts. Längre än så kan man inte se. Ordet kommer från grekiskan och betyder begräns-
ande. Så varför inte stå kvar en liten stund, fixera horisonten och fundera på hur långt du vill komma, var du har 
dina mål. Säkert längre än de där ungefärliga fem kilometer som du ser om sikten är god. Kanske kan vår miljö 
och omgivning inspirera dig att se ännu längre.



m2 TAKHÖJD SKOL 0-BORD U-BORD BIO ÖAR

28 350-290 cm - 8 - - -

HORIZON
MAXKAPACITET I KONFERENSLOKALEN



HORIZON
LOKALÖVERSIKT

HORIZON

Ritningarna är inte skalenliga utan visar bara formen på lokalen.


