Priser från 2021
		HELDAG 		

HALVDAG

KVÄLL 		

		8.30–17.00

före/efter 13

17.15–21.00

Frimärket 		

3 000 		

2 000		

3 000		

Vykortet 		

4 000 		

2 500 		

4 000		

Paketet

5 000 		

3 000 		

5 000 		

Brevlådan 		

6 000 		

4 000 		

6 000 		

Brevet

12 000 		

6 000 		

9 000 		

Brevet + Brevlådan

14 000 		

7 000 		

14 000 		

			

Alla priser exkl. moms. Lokalhyra innan 08.30 vardagar: 1 000 kr/timme.

Vill du boka ett rum och mötespaket?
Kontakta oss på motesplats.museum@postnord.com eller ring 010-436 44 38.
Boka gärna en visning - den bjuder vi på.
Myntkrogen c/o Postmuseum finns på museets atriumtorg och ombesörjer all
mat och dryck.

Kontaktuppgifter
Lilla Nygatan 6, Gamla stan, Stockholm.
Mötesbokning: 010-436 44 38, motesplats.museum@postnord.com
Reception: 010-436 44 39
Restaurang: 08-10 45 90 eller 08-22 43 90
www.postmuseum.se

Välkommen!
Postmuseihuset har anor från 1600-talet och mellan 1720-1939 fungerade det som postkontor.
Postmuseum har funnits i huset sedan 1906 oh ägs av PostNord.

Rum för möten

Postmuseum
Centralt beläget i Gamla stan, med närhet
till T-bana och buss 3. Från tunnelbanestationen Gamla Stan har du bara 2
minuters gångväg till Postmuseum med
adress Lilla Nygatan 6. I denna historiska
miljö kan du finna inspiration till små och
stora lösningar.
Vill du kombinera mötet med en guidad
tur i någon av våra utställningar så bjuder
vi gärna på det. I museet finns också
restaurang Myntkrogen c/o Postmuseum
som ordnar med mat och dryck.
Rum för små och stora möten
I våra lokaler kan du boka in möten för 2
till 70 deltagare. Det finns grupprum för
8–10 personer och lite större rum för upp
till 30. I vår stora sal, kallad Brevlådan, kan
du ha möten för upp till 70 personer. Den
passar också bra för mingel, utställning
eller filmvisning.
Rummen är utrustade med takmonterad
projektor, whiteboard och wi-fi.
För tider och priser – se sista sidan.

Brevet

Ett stort och trivsamt mötesrum
Max 30 personer
Brevet är ett trivsamt mötesrum med fin
utsikt mot Riddarfjärden. Rummet ligger i
anslutning till filmsalen Brevlådan och kan
vid behov kombineras med denna.

Paketet

Ett flexibelt rum
Max 25 personer
Ett rum med många möjligheter. Här kan
du beställa den möblering som passar
bäst för mötets deltagare.

Brevlådan
Vår filmsal
Max 70 personer
Brevlådan är vår stora film- och mötessal.
Utmärkt för större möten som frukost- och
lunchseminarier samt filmvisning med tillgång till högtalaranläggning. Brevlådan
ligger intill mötesrummet Brevet och rummen kan vid behov kombineras. Restaurang Myntkrogen c/o Postmuseum ligger
i anslutning till dessa rum.

Vykortet
Ett rum för goda utsikter och insikter
Max 10 personer
Vykortet är vårt kanske vackraste mötesrum med utsikt mot Riddarfjärden. I rummet finns också delar av vår posthistoriska
litteratur i bokhyllor som ramar in rummet
vilket skapar en varm och trivsam miljö.

Frimärket

Ett mindre rum för närhet
Max 8 personer
Frimärket är vårt minsta rum, därav namnet.
Mötesrummet passar dig som har ett möte
med några få deltagare.

Restaurang Myntkrogen c/o
Postmuseum

Restaurangen ligger på vårt atriumtorg i
anslutning till våra mötesrum Brevet och
Brevlådan, på plan 1.
Restaurang Myntkrogen c/o Postmuseum
ombesörjer all förtäring. Vill du avsluta
mötesdagen med en middag, mingel eller
annat så ordnar vi gärna det.

