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STOCKHOLMS SKÄRGÅRD



RESTAURANGEN MATSALEN



LOUNGE- & LOBBYBAR



SKÄRGÅRDSSPA

Bastulandskap med 
Saunarium, klassisk 
bastu, ångbastu 
upplevelsedusch m.m.

Bastulandskap



SKÄRGÅRDSSPA

Varm infinitypool 
utomhus

& 25 m pool 
inomhus

Pooler inom- och utomhus



STORA KONGRESSEN

För events, kick-
off, banketter, 
konserter

Upp till 450 
personer 



HUS 7/ LILLA KONGRESSEN

Nyrenoverat mars 2020. 
Mingelytor, vardagsrum 
och havsutsikt!

Lilla Kongressen för upp 
till 150 personer.



MÖTESHUS 1-6

Sex möteshus med tre 
konferenslokaler i 
vardera. Vardagsrum med 
kök, grupprum och 
hotellrum i samma 
byggnad.



HOTELLRUM

274 hotellrum med 
totalt 550 bäddar 
fördelade på våra 
olika hus. 78 är 
dubbelrum



SEREGÅRDEN

• Konferens i avskildhet

• 28 enkelrum, 
grand-litsängar

• Restaurang & matsal

• Bastu, brygga & 
badtunnor

• Hotellsvit i ”Längan” 
bredvid

• Havsutsikt



HOTELLSVIT - LÄNGAN

• Svit med balkong 
och havsutsikt

• Egen bastu

• Två angränsande 
dubbelrum

• Sex dubbelrum

• Styrelserum



VEDBASTUN

Bastubad med 
brygga, badstege 
och dopp i havet, 
för upp till 20 
personer.

Två vedeldade 
badtunnor finns 
på klippan intill. 



FOLKPARKEN

Mycket att välja på för 
små och stora grupper. 
Aktiviteter i naturen, på 
havet, mat & dryck, 
utegym, boule, tennis 
m.m.

Klassisk folkpark med 
dansbana, kulörta lyktor, 
femkampsbodar, stor scen 
och tält för 500 sittande. 

Plats för festivaler & events 
för upp till 1000 personer. 



SJÖBODEN

Sommaröppen 
skärgårdskrog på 
bryggan. Grill, 
livemusik och 
solnedgång.



SPAPAVILJONGEN

Massage, scrub, 
inpackningar och 
ansiktsbehandlingar.

Både skönt och 
välgörande.



GÄSTHAMN

Gästhamn med plats 
för ca 35 båtar. 



MOTIONSSLINGA

10 utegymsstationer

1,3 km upplyst 
motionsspår



AKTIVITETER

Mycket att välja på för 
små och stora grupper. 
Aktiviteter i naturen, på 
havet, mat & dryck, 
utegym, boule, tennis 
m.m.



VÄGBESKRIVNING

45 min med bil eller buss från Stockholm 

42 km från Stockholm

Väg 222 förbi Gustavsberg och Strömma

Direktbuss med SL 434/433 från Slussen

www.djuronaset.com
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