
Karlskrona

 
Mitt i skärgården

MÖTEN

MÖTEN OCH EVENEMANG

Välkommen till vår lugna värld. Frisk luft, promenadavstånd till allt, inga köer – inget stress. Det betyder 
tid över till annat. Som häftiga kringaktiviteter på eftermiddagen eller en skön aktivitet på lunchen. 



VÄRLDSKLASS

Laganda i 45 knop! 

Utvilad

Ytläge

På väg ut i skärgården lägger vi problemen 
bakom oss. Axlarna sänks tre snäpp och  
det finns bara möjligheter.

Inget gör dig så utvilad som sjöluften. 
Alla våra 9 centrumhotell ligger mindre 
än 5 minuter från bryggkanten. 

Marinmuseum är en häftig och unik plats för olika former  
för möten och evenemang. Årsmöte i Hörsalen, cocktails  
i Galjonshallen eller 3-rätters mellan två ubåtar – museet  
är fullt av möjligheter.

En skärgårdstur är alltid rätt
Chartra en av våra skärgårdsbåtar för champagnestart 
eller full meny ackompanjerat av vågskvalp.

En levande världsarvsstad
Staden Karlskrona är utsett vill världsarv av UNESCO.Här hittar du 
unika och spännande miljöer för möten och kringaktiviteter.

Karlskrona är en internationell mötesplats som erbjuder unika miljöer i en atmosfär av tjärdoft och vågbrus, där ni lätt uppnår gott  resultat. Här finns en mångfald av möjligheter för små och stora grupper. Vi skapar förutsättningar för kreativa möten helt enkelt.



VÄRLDSKLASS

Ät gott

Marinmuseum är en häftig och unik plats för olika former 
för möten och evenemang. Årsmöte i Hörsalen, cocktails 
i Galjonshallen eller 3-rätters mellan två ubåtar – museet 
är fullt av möjligheter.

Maten är central för ett lyckat möte.  
Får vi föreslå räkfrossa på en av våra  
skärgårdsbåtar? Eller kanske grillbuffé 
på valfri ö? 

Ny grym eventarena
En ny arena med Sveriges skönaste läge öppnade  
våren 2019! Perfekt för nästa SM eller kanske Mello? 

Nyfiken?
Häng med på  
en tur i skärgården!

Paddla
En runda runt staden efter mötet 

gör gott för kropp och själ.

Karlskrona är en internationell mötesplats som erbjuder unika miljöer i en atmosfär av tjärdoft och vågbrus, där ni lätt uppnår gott  resultat. Här finns en mångfald av möjligheter för små och stora grupper. Vi skapar förutsättningar för kreativa möten helt enkelt. 



I Karlskrona är det gångavstånd 
mellan mötesplatser, boende 

och restauranger. Vi rekommenderar 
självklart att du tar dig ut i skärgården 

medan du är här och njuter av  
förfriskningar och förföriska  

världsarvsvyer.
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Centralt beläget i Karlskrona, på en ö, med strålande 
havsutsikt, ligger multiarenan Brinova Arena Karlskrona. 
En unik mötesplats för större evenemang och  
idrottstävlingar.

Arenan är flexibelt byggd med flyttbara läktarsektioner 
och har över 3 000 sittplatser. Matsalen inklusive bar 
rymmer 150 sittande gäster medan loger och konferens-
avdelningar kan ta upp till 250 personer. Du kan självklart 
följa aktiviteterna på plan/scen medan du njuter av riktig 
god mat och dryck. 

NY ARENA! 
Brinova Arena Karlskrona



”NKT Arena Karlskrona och Rosenholmsområdet 
rymmer fantastiska möjligheter för ditt nästa  

idrottsevenemang eller stormöte.

NKT Arena Karlskrona, några minuter utanför 
centrum erbjuder en mängd olika möjligheter  
för idrottsevenemang och tävlingar. De olika  
hallarna innehåller ishall/arena med 3 400 sitt-
platser, 6 tennisbanor och 12 badmintonbanor. 
Området i övrigt bjuder på 1 paddeltennis- 
anläggning, 1 gymnastikhall, 1 boulehall och  
1 konstgräsplan.

NKT Arena Karlskrona
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NKT Arena Karlskrona 1 4 000 -

Brinova Arena Karlskrona 4 2 500 Ja

Konserthusteatern 1 716 -

First Hotel Statt 3 500 -

Sparresalen 1 236 -

Skandia Biografen 6 208 Ja

The Pot 8 150 Ja

Gullberna Park 7 200 -

Marinmuseum 1 110 Ja

Blekinge Museum 1 100 -

Clarion Collection 4 50 Ja

Scandic Karlskrona 6 45 Ja

Dockside 4 100 Ja

Blekinge Tekniska Högskola 1 150 Ja

Aspö Lotstorn 2 25 Ja

Världsarvsmöte
I Karlskrona kan du konferera i  

kruthus och arrangera konserter  
eller middagar på ett fort.

På-vatten-möte
Du är alltid nära vattnet i Karlskrona. 
På Dockside svävar möteslokalerna  
över det stora blå.

Maritimt möte
Karlskrona största besöksmål  

Marinmuseum är även en perfekt plats  
för större och mindre evenemang. 
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Kom till oss på det sätt som passar dig bäst.
Från Köpenhamn:  
bil 2,5 timmar eller direkttåg 3,5 timmar 

Från Malmö:  
bil 2 timmar eller direkttåg 2,5 timmar

Från Stockholm (Bromma eller Arlanda): 
flyg 55 minuter (Ronneby Airport)

Från Ronneby Airport: 
flygbuss/taxi 30 minuter

Från Göteborg:  
bil 3,5 timmar eller tåg 4,5 timmar
Från Gdynia:  
färja (Stena Line) 10 timmar

Karlskrona
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Nyfiken eller vill du boka ditt 
Karlskrona-evenemang, 

kontakta Evalena! 
E-mail: Evalena.Gabris@karlskrona.se,

tel 0455-30 32 06

Från Frankfurt:

flyg 1,5 timmar (Ronneby Airport)




