– rom for gode løsninger

Velkommen til Sørmarka
konferansehotell
Sørmarka er et moderne konferansehotell som
ligger vakkert og landlig til, kun 20 minutter fra
Oslo, Tusenfryd og Ski. Som profesjonelt
konferansehotell har vi høy fokus på kvalitet og
god service. De tekniske løsninger er tilpasset
dagens behov.
Hotellet har 127 rom og 6 flotte leiligheter.
Vår dyktige eventansvarlighjelper deg gjerne
med planlegging av ulike arrangement som
bryllup, konfirmasjon, minnestund, julebord og
sommerfest med mer.

Sørmarka tilbyr også ulike teambuildingaktiviteter. Dette er populært blant våre
konferansegjester.
Med egen Gapahuk, á la carte restaurant, flott
nyoppusset lobbybar og store utearealer legger
vi til rette for at deres arrangement blir en
opplevelse utenom det vanlige.

Kurs og konferanse
Sørmarka konferansehotell har tre store
konferansesaler med kapasitet inntil 250
personer i den største salen. I tillegg har vi 10
møterom med alle konferansefasiliteter og 25
grupperom. Konferansebygget har bibliotek
med fem PC-er til fri disposisjon. Det er gratis
trådløst internett i alle bygg.

Vi tilbyr også TV-studio med greenscreen, som
gjestene kan booke til produksjon av skreddersydde medieprodukter, til medietrening eller rett
og slett til å lage morsomme opptak.
Hva med å prøve catchbox til deres konferanse?
Det er en morsom måte å få engasjerte
deltakere. Catchbox er en kastbar myk mikrofon.

For å legge til rette for dagens mobile virkelighet
har vi løsninger for strømming, opptak av lyd og
bilde, og mulighet for e-læring.

Alle konferansegjester har gratis parkering og
mulighet for å lade elbil.
I fellesområdet serveres det kaffe, te, isvann og
frukt gjennom hele dagen.

God mat og drikke
- i naturskjønne omgivelser
Sørmarka har fokus på gode lokale råvarer.
Vi satser på kortreist mat fra utvalgte gårder i
regionen. Husets vin er spesielt produsert for
Sørmarka. Den er nøye utvalgt i samarbeid med
vår vinleverandør Sansa Valore. En aktør som
har fokus på små familiedrevne vinprodusenter.
Restaurant Bjørk er hotellets midtpunkt. Her yrer
det av gjester fra morgen til kveld. I tillegg til
á la carte meny tilbyr vi ulike festmenyer, grilling
og tapas med mer. Vi skreddersyr gjerne etter
gjestens ønsker og behov.

Til lunsj serveres en rikholdig lunsjbuffé som er
høyt verdsatt av våre gjester. Restauranten har
plass til 200 gjester.
Gildesalen er i tilknytning til restauranten og tar
80 gjester. Den egner seg godt til flere ulike
arrangementer som jubileum, konfirmasjoner,
dåp, minnestund o.l.

Aktiviteter
Liker du at det skjer noe under ditt opphold?
Sørmarka Events sørger for at du får et opphold
som vil bli husket.
Book en helaften i Gapahuken med teambuilding, grilling og bålkos. Blant vårt store
utvalg av aktiviteter er Farmen light den mest
populære. Her skal deltakerne blant annet
konkurrere i øksekast, melkespannholding,
bondekunnskap o.l.
Andre aktiviteter som vi tilbyr er boblefotball,
archerytag, samarbeidsløyper og morsomme
matopplevelser som Smaken av Sørmarka.

Utendørs har vi store grøntarealer som kan
benyttes for lek og moro. På området finns det
sandvolleyballbane, petanguebane og mulighet
for å spille fotball eller fotballgolf.
Ved Syverudtjern finns det badebrygge som er
godt benyttet av gjestene. Vi har fire kanoer for
utleie. Rundt Syverudtjernet det en blåmerket
turløype på 3,5 km. Vinterstid er det mulig å gå
på skøyter på tjernet.

50 års erfaring

Service • Nyanlegg • Totalrehab. av bad

Tlf. 468 28 295 • Østbuen 5, 1820 Spydeberg
www.arctickulde.no

Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr • www.larmerud.no

Kvalitet i alle koblinger siden 1910
Elektrotjenester • Internkontroll elektro • Termografering
Brann • Nødlys • Slukkemidler

Telefon: 915 04090 • E-post: post@sonnico.no

Tar hånd om all
teknikk i bygget
I GK spiller vi hverandre gode, løfter frem det beste i hverandre,
og utvikler vår kompetanse. Gjennom erfaring, fagekspertise og
lokal tilstedeværelse finner vi smarte løsninger som gir våkne
elever i klasserom, friske barn i barnehager, trygge pasienter i
sykehus og produktive medarbeidere i energieffektive
næringsbygg.
Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner
som leverer smarte løsninger innen ventilasjon, byggautomasjon,
kulde, elektro, rør og sikkerhet. Les mer på www.gk.no

Ullern Buss AS har i dag ca. 25 egne
busser som kjører faste og tilfeldige
oppdrag for våre mange kunder innen
næringslivet, helsesektoren, skolen og
turistnæringen.
Vi transporterer rullestolbrukere, utfører trappeklatring med rullestol, kjører for mange dagsentre
både med og uten hjelpemann, henter og bringer
turister fra flyplasser, tog og fergeleier både i innog utland.
Sportsklubber som aktiverer ungdom og eldre får
gode samarbeidsavtaler.
Våre mange kunder tilfører oss oppdrag for bl.a.
Vy og Flytoget hvor regularitet og punktlighet er
essensielt.
Ta kontakt med oss på booking@ullernbuss.no og la
oss få gi deg et tilbud på ditt transportoppdrag.

Brødr Ringstad er en kjøttforedlingsbedrift i Rakkestad
med fokus på godt håndverk og gamle tradisjoner.

God mat skaper trivsel og gode matopplevelser!
brodr-ringstad.no •

facebook.com/brodrringstad

Follos ledende og komplette leverandør
av avfall og gjenvinningstjenester
Vi leverer avfallsløsninger for næringsliv, offentlig sektor og private husstander
Utleie, salg og transport av alle typer plastbeholdere, containere og komprimatorer
Mottak av båter, bilvrak og andre kjøretøy
AS Folio Truckutleie - Tlf. 64 86 31 03
Containerutleie og Regnbuen Gjenvinning - Tlf. 64 86 31 03
E-post: post@follotruckutleie.no
Du finner oss her: Regnbueveien 4, 1405 Langhus - rett bak Joker og stf bensin

Kontakt oss for leie av avfallscontainer eller kom innom med avfallet selv!
Åpningstider: Mandag–fredag: 0700–1600

www.follotruckutleie.no

• Alt av kaffe
• Alt av kaffemaskiner
• Landsdekkende service
• Mer enn 200 års erfaring

www.JDEprofessional.no

Fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon

Enebakkveien 625, 1404 Siggerud
E-post: post@sormarka.no • Tlf. 64 85 81 00 • www.sormarka.no
Følg oss på Facebook og Instagram
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VI HJELPER DERE MED
KOMPLETTE KAFFELØSNINGER!

