Tjarn

Tjarn är

PERSONLIGT, UNIKT
OCH KLIMATSMART.

Möten att minnas

Ett besök på Tjarn präglas av
hemma-hos-känsla och varmt
värdskap. Vacker 1800-tals
exteriör och smakfull interiör
varvas med kontraster mellan
modern konst och äldre hantverk.
Annorlunda inspirerande mötesmiljöer med läckra detaljer, gungstolar, soffor, kakelugnar, stearinljus,
egen solcellsel för mötesutrustning
och HVO100 i lyktor skapar
möjligheter för hållbara, kreativa
och minnesvärda möten.

UPPLEV
TJARN.

KONTAKT.
Bengt-Erik Hesse
070-5828251
hesse@tjarn.se www.tjarn.se

Avstånd (med bil)
Umeå 45 min
Örnsköldsvik 50 min

EN UNIK MILJÖ.
Tjarn är en 1800-tals gård som ligger mycket naturskönt och
avskilt vid Lögdeälven i nordöstra Ångermanland. Inramat av berg,
branta älvnipor, åker- och skogsmark är gården den perfekta miljön
för ostörda ledningsmöten, affärsmöten, projektmöten, kick-off och
events. Verksamheten drivs året runt med fokus på estetik, eskapism,
hållbarhet och omtanke.

En plats för

Ta del av våra

AKTIVITETER.

KREATIVA MÖTEN &
INSPIRERANDE EVENTS.
Avstånd

Exklusivt och ostört

Mötesrum och grupprum

Umeå 45 min med bil, Örnsköldsvik
50 min, Nordmalings resecentrum
/Botniabanan 10 min.
Tjarn ligger avskilt där varje grupp har
gården exklusivt för eget bruk. Egen
elförsörjning till datorer, mobiler och
övrig utrustning sker via solceller.

Sommartid för max 50 i ladugården
+ utomhussittning för ca 100 st, övrig tid
ca 25 personer i mangårdsbyggnad.

Övernattning

I det traditionella gårdstunets 4 byggnader finns
29 bäddar i totalt 12 rum med avskiljande linneförhängen i flerbäddsrummen. Allt är uppbäddat
och gästerna väljer själv bädd där det passar.
Gemensamma WC-utrymmen. Vedeldad bastu
dusch och relax finns inrymt i lagårdsbyggnaden.

Fest och bröllop

Tjarn har bl.a.
nominerats till Nordens
mest inspirerande
mötesmiljö och Stora
Turismpriset.

1/5–30/9 för 2–30 personer
1/10–30/4 för 2–20 personer.

Fest/eventlokal

Full service eller rodda själv

Bara vara eller välj bland ett tiotal
natur- och kulturbaserade varianter
ex. flottfärd med bäverspaning,
vandring, svampguidning, fiske,
ospårade skidturer, bastubad
med isvak, trekamp, laga mat,
knåda lera eller annat efter
överenskommelse.

Ni väljer om ni vill ha helpension och full service
eller om ni vill rodda själva.
Välkommen att kontakta oss för ett upplägg med
vigselakt, fest och bröllopsnatt. Möjlighet finns att
välja allt mellan full service till att rodda i egen regi.

En plats för
kreativa och
minnesvärda
möten.

Genuin

MAT OCH DRYCK.
Smakfull interiör
där äldre hantverk och vackra
detaljer skapar en
rogivande miljö.

Med tonvikt på lokalproducerat
med ekoprägel lagar vi merparten
av maten utomhus på vedeldat
kök. Alternativt samarbetar vi
med externa kockar via catering.
Dryck efter överenskommelse,
vi har fullständiga rättigheter.

