
 

 

VILLA BREVIK 
 

 
 
Om kursgården 
På Lidingö hittar du Villa Brevik, ett fyrstjärnigt och Svanenmärkt konferenshotell. Har finns alla 
konferensfaciliteter under ett tak och du kan njuta av en stor engelsk vinterträdgård mitt i hjärtat av 
anläggningen. Villa Brevik ligger ca 20 minuter från centrala Stockholm. 
Villa Brevik har en tradition med mycket hög klass på mat och vin. Konferensgäster serveras vanligen 
en vällagad svensk husmanskost eller slow food till lunch. Till middag serveras en mer nydanande, 
exklusiv meny. 
Hotellrummen har högkvalitativa sängar med resårbotten och lyxig latexmadrass för skönaste 
sovkomfort. Sängarna är bäddade med exklusiva lakan i egyptisk bomull. Alla rum är rökfria. Det finns 
trådlöst internet över hela anläggningen. Kaffe och the serveras dygnet runt i vinterträdgården.  
Hotellet har fri parkering. 
 

Hitta hit 
Med bil 
För trafikanter som kommer från E4 och E18, kör via Norra Länken till Värtan och Lidingö, fortsätt 
över Lidingöbron. Efter Lidingöbron, följer du huvudleden (väg 277) mot Gåshaga. Observera att 
huvudleden korsar järnvägen två gånger. Efter cirka 8 minuter tar du av höger mot Brevik. Följ sedan 
skyltningen ”Villa Brevik”. Villa Brevik ligger på Södra Kungsvägen 254. 
Fri parkering vid huvudentrén samt vid restaurangen på Trädgårdsvägen. 
 
Med kollektivtrafik från från T-centralen/city  
Tag tunnelbanan från T-Centralen till Ropsten. Gå längst fram på T- baneperrongen till trappen och 
byt till Lidingötåget som går var 10:e minut (var 20:e minut vid lågtrafik) till Brevik där stiger du av 
och går i tågets färdriktning ca 500 meter längs med Södra Kungsvägen 
 
Från Arlanda eller Bromma 
Tag antingen Flygbuss eller Arlanda Express (från Arlanda) till Stockholms Centralstation. Byt till 
tunnelbana eller taxi.  
 
Användbara appar: Res i Stockholm – navigera lätt i kollektivtrafiken och köp biljetter. Taxikurir eller 
Taxi 020 – gör det enkelt att boka taxi, även i förväg.  
 

Kursgårdens kontaktuppgifter  
Villa Brevik, Södra Kungsvägen 254, 181 65 Lidingö, Tel: 08-766 65 00, reception@villabrevik.se, 
www.villabrevik.se 
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