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Stora Strängen - Ett privat litet örnnäste med en utsikt utöver det vanliga! 

Mat, dryck och avkoppling är vad vi fokuserar på här ute!
   
Här ute erbjuder vi enskilda sällskap en exklusiv skärgårdsupplevelse utöver det vanliga! 
Det höga enskilda läget ger en utsikt utöver det vanliga, och den vedeldade bastun gör upplevelsen 
ännu härligare året om!  
  
Med en gedigen bakgrund inom Sveriges krogvärld servas ni av ägarinnan själv, som dessutom är 
sommelier. Med ett förflutet på allt från Franska matsalen på Grand Hôtel, Villa Källhagen, Felix 
brasserie och Ulriksdals Värdshus. Driften av Ett lite hak på Gr
Logi samt LEVA Kungslador på Gotland.  
 
Här kan ni konferera antingen utomhus eller inomhus, helt beroende på vädret. Boka halvdag, heldag 
eller dygn. Logi finns för ca 12 personer.
   
Utresan görs naturligtvis bäst med en RIB tur. Gärna en lite längre utstickare till ytterskärgården innan 
ankomst, så bastubadet är väl intjänat! Hemresan sker smidigast med en taxibåt, antingen till Vaxholm 
eller Stockholm. 
 
• Konferenser och boende året om.
• RIB transporter från att isen 

slutet av november. 
• Kombineras gärna med aktiviteter som 

Sälsafari, Höghöjdsbana eller 5
• Grupper upp till 24 personer dagtid, 

samt 12 personer vid övernattningar
 

 
Pris:  Efter offert. 

 
 
Minsta debitering 10 personer. Samtliga priser är 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

Ett privat litet örnnäste med en utsikt utöver det vanliga! 

 

Mat, dryck och avkoppling är vad vi fokuserar på här ute! 

Här ute erbjuder vi enskilda sällskap en exklusiv skärgårdsupplevelse utöver det vanliga! 
Det höga enskilda läget ger en utsikt utöver det vanliga, och den vedeldade bastun gör upplevelsen 

Med en gedigen bakgrund inom Sveriges krogvärld servas ni av ägarinnan själv, som dessutom är 
sommelier. Med ett förflutet på allt från Franska matsalen på Grand Hôtel, Villa Källhagen, Felix 
brasserie och Ulriksdals Värdshus. Driften av Ett lite hak på Grev Turegatan dag och Visby Crêperi & 
Logi samt LEVA Kungslador på Gotland.   

Här kan ni konferera antingen utomhus eller inomhus, helt beroende på vädret. Boka halvdag, heldag 
eller dygn. Logi finns för ca 12 personer. 

d en RIB tur. Gärna en lite längre utstickare till ytterskärgården innan 
ankomst, så bastubadet är väl intjänat! Hemresan sker smidigast med en taxibåt, antingen till Vaxholm 

Konferenser och boende året om. 
RIB transporter från att isen släpper till 

Kombineras gärna med aktiviteter som 
Sälsafari, Höghöjdsbana eller 5-kamp. 
Grupper upp till 24 personer dagtid, 
samt 12 personer vid övernattningar 

Minsta debitering 10 personer. Samtliga priser är exklusive moms. 
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