
Utrymme 
att tänka stort



Norrviken är en av nordens mest 
attraktiva mötesplatser. 

Hyr hela eller delar av trädgården och
bjud in till ett oförglömligt event. 









En unik 
evenemangsarena



Våra trädgårdar utgör en vacker 
inramning för olika evenemang. 

Här finns möjlighet att sätta upp tält, 
tillfälliga scener och annat som krävs för att 

ert arrangemang ska bli det bästa.



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 



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



VICTORIAHUSET MED
KÖKSTRÄDGÅRD

Ett vädersäkert alternativ för företags-
mingel, kundevent, nätverksträffar, 
utställningar och mindre mässor. Ett 
vackert glashus byggt i viktoriansk stil.

Kapacitet: 180 personer
Yta: 180kvm



ORANGERIET RESTAURANG

Förutom våra fantastiska trädgårdar och 
konferensrum kan vi anordna oförglömliga 
upplevelser på välrenommerade 
Orangeriet.



Unika miljöer för 
exklusiva evenemang

REFERENSER



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.
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EAB 
Företagsjubileum 385 personer, en fest 
i hela trädgården och i Orangeriet 
restaurang. 

ÅRLIGA TENNISFESTEN 
Event med 470 personer i 
Orangeriet restaurang



Kapacitet för 
stora event 

FAKTA



NORRVIKEN
• Victoriahuset sittande servering ca 150 personer
• Victoriahuset biosittning ca120 personer
• 6 konferensrum för 12-70 personer
• 21 hektar trädgårdar för vistelse eller evenemang
• Evenemang för upp till 10 000 besökare

• Parkering för 500 bilar
• Extra parkeringsutrymme för ca 1000 bilar
• Restaurang Orangeriet sittande   

servering ca 400 personer
• Restaurang Orangeriet biosittning ca 700 personer



BJÄREHALVÖN
• Konferensrum 28 st
• Galleria 500 pers
• Festsal 270 pers
• Tennisbanor 4 st

• Hotel Skansen 330 bäddar i Båstad
• Riviera Strand 660 bäddar i Båstad
• Torekov Hotell 108 bäddar
• Hjorten 80 bäddar i Båstad Totalt 

2500 bäddar i närområdet

• Spaanläggningar 2 st
• Kallbadhus
• Eventföretag 2 st
• Restauranger 15 st



NÄRMASTE FLYGPLATSER: 
Ängelholm Helsingborg 
Airport Avstånd: 26 km, 24 min 
Halmstad City Airport
Avstånd: 46 km, 42 min 
Malmö Airport
Avstånd: 141 km, 1 tim 32 min
Göteborg Landvetter Airport 
Avstånd: 193 km, 2 tim 7 min 
Copenhagen Airport
Avstånd: 159 km, 1 tim 50 min 

NÅ BÅSTAD MED BIL:
Från Helsingborg
Avstånd: 60 km, 50 min
Från Halmstad
Avstånd: 40 km, 40 min
Från Köpenhamn
Avstånd: 154 km, 1 tim 46 min
Från Göteborg
Avstånd: 174 km, 1 tim 50 min
Från Stockholm
Avstånd: 530 km, 5 tim 30 min
Från Oslo
Avstånd: 465 km, 4 tim 39 min

NÅ BÅSTAD MED TÅG:
Från Göteborg
Avstånd: 171 km, 1 tim 33 min
Från Stockholm
Avstånd: 447 km, 4 tim 55 min
Från Köpenhamn
Avstånd: 152 km, 2 tim
Från Oslo
Avstånd: 450 km, 5 tim 28 min

Kommer du med egen båt? Det finns 
många trevliga gästhamnar i vårt område.



Utrymme 
att tänka stort


