
Norrviken är en av Nordens mest attraktiva mötesplatser. Hyr hela eller delar 
av trädgården eller bjud in kunder eller leverantörer till ett oförglömligt event. 

Anordna en mässa, utställning, konsert eller branschträff. 

Utrymme att tänka stort
EVENEMANG



Kontakt: Ingrid Lövkrona | Tel: 0720-509 095 |  ingrid@norrvikenbastad.se

Våra trädgårdar utgör en vacker inramning för olika evenemang. Från den lilla 
tillställningen till den stora mässan. Här finns möjlighet att sätta upp tält, tillfälliga 

scener och annat som krävs för att ert arrangemang ska bli det bästa.
Vi hjälper er gärna med planeringen.

ÄPPELTRÄDGÅRDEN
Första delen av parken, nära entrén, gör 
tillgängligheten hög. Det är vårt största 
evenemangsområde med stora fria gräsytor. 
Platsen passar till evenemang som konserter, 
bilutställningar och mässor. 

Kapacitet: 8 000 på parkett
Yta: 6 400 kvm

BAROCKTRÄDGÅRDEN
Norrvikens pampigaste evenemangsområde,  
framför Villa Abelin, utgör trädgårdens hjärta. 
Med fontänen i mitten och höga mörkgröna 
cypresser i vacker inramning. Detta område 
bjuder på en unik och förstklassig miljö där 
produkt lanseringar, exponeringar, 
företagsevent och utställningar passar bra.

Kapacitet: Obegränsat 
Yta: ca 700 kvm uppställningsplats 

PARKERINGEN
Före trädgårdens entré finns vår rymliga 
parkering. Det hårda underlaget passar bra för 
uppbyggnad av större arenor med tält, scen 
med mera.

Yta: 6 650 kvm

SCENTRÄDGÅRDEN
Mellan äppel- och barockträdgården på havssidan 
ligger Scenträdgården. En mindre, intimare plats 
med fria gräsytor som ramas in av en grönskande 
hög bokhäck. Passar till evenemang, teatrar och 
mindre konserter.

Kapacitet: 1500 på parkett
Yta: 1 000 kvm

KÖKSTRÄDGÅRD MED VÄXTHUS
Ett vädersäkert alternativ för företagsmingel,
kundevent, nätverksträffar, utställningar och
mindre mässor. Ett vackert glashus byggt i 
viktoriansk stil.

Kapacitet: 180 personer

Lokalyta: 180 kvm

En unik evenemangsarena

Möten • Evenemang • Restaurang • Trädgård

www.norrvikenbastad.se

NORRVIKEN TRÄDGÅRDAR



Vi erbjuder en unik och flexibel evenemangsplats på 21 hektar med möjlighet att anordna stora, exklusiva, 

företagsevent och lanseringar som kräver det där lilla extra. Förutom våra fantastiska trädgårdar 

och konferensrum kan vi anordna oförglömliga upplevelser på välrenommerade Orangeriet restaurang med 

fokus på mat och artistuppträdande.

 Vi har stor erfarenhet av företagsrelaterade event som Porschedagarna, mässor med 250 utställare, 

företagsjubileum med upplevelser knutna till trädgården, den årliga tennisfesten med 470 sittande gäster 

och mycket mer.

 Kontakta oss om du är intresserad av att förlägga ditt event på Norrviken. Vi har också team som hjälper 

till att planera och genomföra evenemanget!

 

Unika miljöer för exklusiva evenemang

EAB  – Företagsjubileum 385 personer i Orangeriet restaurang

REFERENSER

HANTVERKSMÄSSAN  – 250 st utställare

PORSCHEDAGAR  – Norrvikens trädgårdar
fantastisk visningmiljö för lanceringar .

ÅRLIGA TENNISFESTEN – Företagsjubileum 
385 personer i Orangeriet restaurang



• Parkering för 500 bilar

• Extra parkeringsutrymme för ca 1000 bilar

• Restaurang Orangeriet sittande servering ca 400 personer

• Restaurang Orangeriet biosittning ca 700 personer

• 6 konferensrum för 12-70 personer

• 21 hektar trädgårdar för vistelse eller evenemang

• Evenemang för upp till  10 000 besökare

• Hotel Skansen 330 bäddar i Båstad

• Riviera Strand 660 bäddar i Båstad

• Totalt 2500 bäddar i närområdet

Kapacitet för stora event

Möten • Evenemang • Restaurang • Trädgård

www.norrvikenbastad.se

Närmaste flygplats:

FLYGPLATS SVERIGE: 
ÄNGELHOLMS FLYGPLATS
AVSTÅND: 24 MIN, 26 KM

FLYGPLATS DANMARK: 
KASTRUP KÖPENHAMN
AVSTÅND: 159 KM, 1 TIM 50 MIN

Nå Norrviken med bil:

FRÅN HELSINGBORG
AVSTÅND: 60 KM, 1 TIM

FRÅN HALMSTAD
AVSTÅND: 40 KM, 30 MIN

FRÅN KÖPENHAMN
AVSTÅND: 159 KM, 1 TIM 50 MIN

FRÅN GÖTEBORG
AVSTÅND: 174 KM, 1 TIM 50 MIN

FRÅN STOCKHOLM
AVSTÅND: 530 KM, 5,5 TIM

FRÅN OSLO
AVSTÅND: 460 KM,  5 TIM

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugLorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

FAKTA

Lägga in ytor kvm och evene-
mangsplatser?


