Allt under samma tak.

EC Conference Vasa

EC Conference i Vasa erbjuder ändamålsenliga och
trivsamma mötes- och festutrymmen, samt mat
och logi – allt under samma tak. Vi har allt från små,
intima samtalsrum till en stor festsal med flygel.
EC Café ordnar serveringen i samråd med kunden och EC Hostel erbjuder förmånlig och bekväm
övernattning i enkel- eller dubbelrum för upp till 50
personer. Utrymmena i EC är alkohol- och rökfria.
I EC – Evangeliska Centret – möts nytt och gammalt på ett charmerande sätt och verksamheten
kännetecknas av en välkomnande och varm atmosfär. Läget är det bästa tänkbara vid strandpromenaden i Vasa, på gångavstånd från centrum och med
gratis parkering, också för bussar.
Ta kontakt om du är intresserad av att ordna ditt
möte, din familjefest, din föreläsning eller din konferens hos oss! Vi hjälper dig gärna!

Känn
dig som
hemma!

Den stiliga och moderna festsalen rymmer upp
till 140 personer och är utrustad med flygel,
samt ljud- och ljussystem och projektor av
hög kvalitet.

Festsalen kan möbleras på olika sätt och också
delas av med en ljudisolerad mellanvägg. Det perfekta utrymmet för föreläsningar, körövningar och
familjehögtider, såsom dop och minnesstunder!

EC Cafés tjänstvilliga personal tar hand om
dina serveringsbehov, allt för att göra mötet
eller festen till en lyckad helhet. Ta kontakt för
att diskutera vilken typ av tjänster du behöver!

EC Hostel erbjuder dina gäster ett ändamålsenligt och bekvämt boende. Alla rum har två
sängar och eget badrum. Gästerna har tillgång till ett gemensamt, välutrustat kök.

Den ljusa foajén är navet i EC – en given plats för såväl lättsamt mingel som djupa diskussioner.

Vi har ett flertal mötes- och föreläsningsrum för
olika stora grupper och olika behov. Behöver
du videoprojektor, whiteboard eller piano? Vi
har det! Naturligtvis har vi också stabilt wi-fi.

EC är vackert beläget nära centrum vid Södra
stadsfjärdens strand med sina lummiga parker
och strandpromenaden. Till Vasa kommer du
smidigt med bil, flyg, tåg, buss och båt.
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Välkommen till oss!
Vi ger gärna offert på större och mindre paket.
Mer information om de olika rummen och vår service hittas på www.efo.fi.
Vi ser fram emot att höra från dig!
EC Conference
Korsholmsesplanaden 2 B, 65100 Vasa, Finland
Kurs- och konferenskoordinator Carolina Djupsjöbacka
kurssekreterare@efo.fi / tfn +358 10 327 1612

