KONFERENS PÅ KAJKANTEN

Konferens i inspirerande skärgårdsmiljö
Att konferera på Vrångö är lite annorlunda jämfört med
ett vanligt konferenshotell. Lite lugnare, lite öppnare,
kort sagt en plats för frihet i både själ och kropp.
Bo bekvämt i Kajkantens stilfullt inredda sjöbodar,
med plats för upp till 40 övernattande gäster. Lugnet i
skärgården och Vrångös fantastiska natur sätter prägel
på ert möte. Eenergifyllda aktiviteter och lugnare
naturupplevelser finns tillgängliga året runt.
PRIS EXE MPE L

Konferens på Kajkanten
Konferens för 20 personer med boen
de
två och två, inklusive frukost, lunc
h, middag,
konferensutrymme – från 1300 SEK/
person.
Prisexemplet gäller under jan-april
och
september-december 2018.
(Pris exklusive moms, måltidsdrycke
r
och aktiviteter).

VRÅNGÖS NATUR

LOKALA MÅLTIDER

Vrångö är känd som Göteborgarnas
badö. En bilfri skärgårdsidyll.
Naturen är en blandning av halländska
sandstränder och bohuslänska
klippstränder, som passar utmärkt
för en uppfriskande promenad eller
uteaktivitet.

Goda middagar och luncher på
Skärgårdens Café. Skaldjursbuffé på
Kajkanten eller på Fiskeboas inglasade
veranda i fiskehamnen. Frukostbuffé
serveras på Kajkanten.

För mer information och prisförsla
g
kontakta oss på telefon eller mejl
:

+46 734     000 174
info@kajkantenvrango.se
www.kajkantenvrango.se

Läs mer våra aktiviteter
på nästa sida >

AKTIVITETER PÅ VRÅNGÖ

Foto: Hälsa mera

Bastu, havsdopp och umgås - året runt

Hälsa och löpning på Vrångö

Kajkantens bastuflotte är perfekt för en aktivitet i

Få inspiration, motion och löparglädje, upplev raska

samband med konferens eller för ett kalas med bastu-

eller lugna promenader och stärkande utefys. Öns

bad. Flotten är inredd med 10-12 sittplatser, kök, toalett,

promenadvägar, klippor och stränder inbjuder till

dusch och en vedeldad bastu med direkt utgång till

uppfriskande och motiverande motion. Kajkanten har

ett svalkande havsdopp. På däcket finns det plats för

samarbete med Hälsa mera och anordnar löparhelger

25-30 personer, inuti finns mötesrum och pentry.

och konferensaktiviteter. Lär er mer om den skiftande
naturen och om öns historia på våra guidade turer.

Saltholmens
brygga
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281

KAJAK TILL HAVS
Utforska skärgården från vattenlinjen

Båtlinje 281 via
Styrsö och Donsö

tillsammans. Det finns gott om
alternativ på turer beroende på vart
ni vill paddla.

SKALDJURSFISKE
Testa fiskelyckan ombord på någon
av fiskebåtarna! Kanske blir det både
havskräftor och krabbor eller hummer
om det är säsong. Efter en lyckad
fångst kan skepparen koka skaldjuren

281

Vrångö hamn

KAJKANTEN
Vrångö
färjeläge

i hamnen som ni sedan avnjuter.

Kontakt & förfrågan

Hitta till Kajkanten
Hit kommer man med skärgårdsbåt

+46 734     000 174

(färjelinje 281) från Saltholmen. Biljetten för

info@kajkantenvrango.se

kollektivtrafiken gäller även för skärgårdsbåten.

www.kajkantenvrango.se
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