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Njut av ett helt eget sjöstä

Här finns allt ni kan behöva, plus en av världens vackraste solnedgångar!
 

En exklusiv skärgårdsupplevelse långt från storstadslyx och måsten, men bara en timme bort!
   
Mitt i vår fantastiska mellanskärgård ligger denna privata egendom som nu är tillgänglig för övernattande 
grupper upp till 15 personer. Fastigheten består av ett antal lite mindre hus, samtliga med alla 
bekvämligheter.  
  
Här finns allt från en fantastisk vedeldad bastu i direkt anslutning till den generösa brygganläggningen till 
de fullt utrustade stugorna med vattentoalett och moderna faciliteter. Fastigheten är dessutom helt 
självförsörjande på solenergi!  
  
Bortsett från den fantastiska naturen och stil
stoltsera med en av världens bästa solnedgångar! Fastigheten på 25ha har strandlinje på norra och 
södra sidan av ön. Solnedgången på fastighetens norra strand finns nämnd i en Australiensisk guide
över världens 10 absolut vackraste solnedgångar! 
 

I anslutning till ön finns flertalet aktiviteter. På en annan ö i närheten finns en höghöjdsbana som sätter 
skräck i de flesta! 
    
 

• Konferens och övernattning året runt.
 

• Transport med RIB eller svävare.
 

• Inklusive varm bastu och handdukar
 

• Helpension exklusive dryck.
 

 

Pris: Efter offert.     
 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

Njut av ett helt eget sjöställe – Konferera heldag, halvdag eller dygn

 

Här finns allt ni kan behöva, plus en av världens vackraste solnedgångar!

En exklusiv skärgårdsupplevelse långt från storstadslyx och måsten, men bara en timme bort!

Mitt i vår fantastiska mellanskärgård ligger denna privata egendom som nu är tillgänglig för övernattande 
grupper upp till 15 personer. Fastigheten består av ett antal lite mindre hus, samtliga med alla 

vedeldad bastu i direkt anslutning till den generösa brygganläggningen till 
de fullt utrustade stugorna med vattentoalett och moderna faciliteter. Fastigheten är dessutom helt 

Bortsett från den fantastiska naturen och stillheten, och den vedeldade bastun vid vattnet så kan vi även 
stoltsera med en av världens bästa solnedgångar! Fastigheten på 25ha har strandlinje på norra och 
södra sidan av ön. Solnedgången på fastighetens norra strand finns nämnd i en Australiensisk guide
över världens 10 absolut vackraste solnedgångar!  

I anslutning till ön finns flertalet aktiviteter. På en annan ö i närheten finns en höghöjdsbana som sätter 

Konferens och övernattning året runt. 

svävare. 

bastu och handdukar 

Helpension exklusive dryck.    

                                                                                                                                                            

Konferera heldag, halvdag eller dygn 

 

Här finns allt ni kan behöva, plus en av världens vackraste solnedgångar! 

En exklusiv skärgårdsupplevelse långt från storstadslyx och måsten, men bara en timme bort! 

Mitt i vår fantastiska mellanskärgård ligger denna privata egendom som nu är tillgänglig för övernattande 
grupper upp till 15 personer. Fastigheten består av ett antal lite mindre hus, samtliga med alla 

vedeldad bastu i direkt anslutning till den generösa brygganläggningen till 
de fullt utrustade stugorna med vattentoalett och moderna faciliteter. Fastigheten är dessutom helt 

lheten, och den vedeldade bastun vid vattnet så kan vi även 
stoltsera med en av världens bästa solnedgångar! Fastigheten på 25ha har strandlinje på norra och 
södra sidan av ön. Solnedgången på fastighetens norra strand finns nämnd i en Australiensisk guide 

I anslutning till ön finns flertalet aktiviteter. På en annan ö i närheten finns en höghöjdsbana som sätter 


