
Konferens på 
Stiftsgården i Rättvik

En mötesplats 
vid Siljans strand
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Stiftsgården i Rättvik har många års erfarenhet av att planera och 
arrangera kurser och konferenser. Här i hjärtat av Dalarna, vid Siljans 
strand, kan vi erbjuda ett trevligt hotell med ett flertal ljusa och fullt 
utrustade konferenslokaler samt mycket mer.

I huvudbyggnaden ligger Stiftssalen med plats för upp till 100 
personer. Här finns också Västeråsrummet, ett mindre mötesrum 
för 5-20 personer. Högst upp ligger det vackra Werkmästerrummet 
med takmålningar av den kände rättviksbördige konstnären Jerk 
Werkmäster.
På samma våning hittar du biblioteket, ett vackert rum med utsikt över 
Siljan och plats för den mindre gruppen.

Nere vid sjön ligger Siljansrummet, en konferenslokal med plats för 25 
personer. I samma byggnad finns även en bastu som kan bokas av våra 
gäster.
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Vår största lokal, Gruvan, har plats för upp till 200 personer.
Naturligtvis erbjuder vi också ett flertal grupp- och sällskapsrum.

Stiftsgården i Rättvik är en av Svenska kyrkans hotell, kurs-, 
konferens- och lägergårdar i Västerås stift.

I Stiftsgårdens profil ingår att vara en öppen miljö där alla ska känna 
sig välkomna – en mötesplats till glädje för många.

Som ett stöd för människor med alkoholrelaterade problem och med 
tanke på vårt stora ungdomsarbete har vi valt att vara en alkoholfri 
miljö och vädjar då till dig att inte använda alkohol på området.

Stiftsgårdens kök väljer att i stor utsträckning arbeta med fisk 
och skaldjur från hållbara bestånd, Fair Trade, ekologiska samt 
lokalproducerade livsmedel.

Det finns tre matsalar med totalt 260 platser. Sommartid finns det även 
möjlighet att sitta utomhus.
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Välkommen med förfrågan!

Bokning och ytterligare upplysningar:
Bokning: 010-160 80 01  

e-post: bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Med reservation för ändringar.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

Foto: Magnus Aronson


