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De salta vindarna, det otämjda havet 
och de storslagna vyerna bjuder in till 
både nytänkande och inspiration. Och 
den skiftande färgen på himlen sätter 
fart på hjärncellerna och ger ny energi. 
Det är något speciellt med att konferera  
i Bohuslän under vintern.

BLAND BEHÖVER MAN resa bort för 
att få perspektiv på saker och ting. Man 

kanske behöver lägga en budget, stärka  
relationen mellan medarbetarna eller ta 
fram riktlinjer för framtiden. Oavsett vilka 
utmaningar ni står inför, är ett miljöombyte 
med gruppen en bra väg att gå. 

I Bohuslän, och ytterligare en bit längs kus-
ten, finns allt du kan önska dig och många 
konferensanläggningar att välja bland. Från 
Strömstad i norr till Vrångö i söder. Alla har 
sin egen personliga charm och sitt unika läge 
mitt i den bohuslänska naturen. 

När sommaren flytt Bohuslän förvandlas 
allt till något annat. Stränderna som använts 
för lata dagar blir nu till platser för full koncen-
tration. Klipporna som bestigits för utsiktens 
skull har blivit rum för nya idéer. Och bryg-
gorna som tidigare kantats av fritidsbåtar 
är nu promenadstråk för att hitta laganda.  

Så om du behöver ny energi och funderar på 
att boka in en konferens - gör det i vinter, hos 
oss i Bohuslän. Vår bästa tid är nu.

N Y  E N E R G I 

T I L L -
S A M -
M A N S .

I

N Ä R  S O M M A R E N  
F L Y T T  B O H U S L Ä N  
F Ö R V A N D L A S  A L L T  
T I L L  N Å G O T  A N N A T .



Forskning visar att vi människor är mer 
kreativa när vi rör på oss utomhus än när 
vi sitter still inomhus. Och det behöver 
inte vara så komplicerade aktiviteter. Att 
bara gå ut och få lite frisk luft och natur-
ligt ljus räcker långt.

ET ÄR JUST DET HÄR som gör Bohuslän 
till en så bra plats att vinterkonferera på. 

Vi har ju frisk luft och naturligt ljus i överfl öd. 
Dessutom har vi den vackra tomheten, de 
släta klipporna och det brusande havet att 
bjuda på. För att skapa en lyckad konferens 
är vårt bästa tips därför att byta inne mot ute. 
En enkel fi kapaus blir både godare och mer 
energigivande på en klippa med havsutsikt. 
Och ett möte blir mycket mer eff ektivt när 
man tar det under en härlig promenad. Testa 
- det är bara fantasin som sätter gränser.

F L Y T T A  U T 
K O N F E R E N S E N !

V Å R  B Ä S T A  T I D  Ä R  N U .
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P E R F E K T A 
F Ö R U T -
S Ä T T N I N G A R 
F Ö R 
B R A I N -
S T O R M I N G . 

ET HÄNDER NÅGOT MAGISKT i Bohuslän 
under vintern. Det är som om havet och 

klipporna har samlat kraft under sommar-
halvåret, för att sedan fullkomligt explodera 
under vintern. Resultatet blir en energi som är 
svår att värja sig för, men som passar perfekt 
för kick-offer, möten och konferenser. 

Platserna, som för bara några månader 
sedan tillfredsställde semesterfirande turis-
ter, är nu redo att ta sig an ett nytt uppdrag. 
Nu handlar det om att dela med sig av energin 
och hjälpa människor i grupp att locka fram 
sina inneboende drivkrafter, våga tänka nytt 
och växa tillsammans. 
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P E R F E K T A 
F Ö R U T -
S Ä T T N I N G A R 
F Ö R 
B R A I N -
S T O R M I N G . 

TT KONFERERA HANDLAR OM att möta 
varandra, men i Bohuslän handlar det 

också om att möta havet. På samma sätt som 
havet ger ny energi till oss människor under 
hösten och vintern, ger det också ny energi  
åt våra matupplevelser. 

I det bohuslänska skafferiet finns den  
största hyllan under havsytan. Väl tilltagen  
och överfylld med havets alla tänkbara läcker- 
heter. Så för dig som älskar nyfångad fisk  
och pinfärska räkor, krabbor, ostron, musslor 
och hummer är det paradiset på jorden.

M Ö T 
V A R A N D R A . 
M Ö T 
H A V E T .

A



HAVSKAJAK

Glid fram bland saltstänkta kobbar och 
skär. Lyssna till havets brus och njut av 
den friska avskildheten. Närmare havet 
kommer man inte. 

OSTRONSAFARI

Följ med på en spännande tur till en 
ostronbank. När ni lärt er att plocka och 
öppna ostron får ni givetvis även smaka. 

MUSSELEXPEDITION

Besök en musselodling och testa på att 
skörda musslor själv. Därefter tillreder 
ni och äter läckerheterna tillsammans. 

KRÄFTSAFARI

Ta en tur ut på havet och vittja burar 
med en erfaren fiskare. Fångsten kokas 
ombord och provsmakas på passande 
plats. 

HUMMERFISKE 

Följ med en erfaren fiskare till havs. 
Där får ni vittja tinor och lära er allt om 
hummer och hummerfiske. Om ni vill 
kan det stå hummer på kvällens meny. 

PROVA PÅ DYKNING

Tillsammans med en erfaren instruktör 
får ni se livet under havsytan och uppleva 
känslan av att vara viktlös. 

BASTU OCH BADTUNNA

Njut av hänförande skärgårdsvyer och 
kontrasten mellan värme och kyla.  
Bohuslän blir inte mycket bättre än så här. 

GEMENSAM 
MATLAGNING

Låt en erfaren kock guida er genom till-
lagningen av er egen middag. Säsongens 
råvaror bestämmer kvällens tema.

DRYCKESPROVNINGAR 

Upplev vin, öl, whisky, champagne och 
andra populära drycker på bästa sätt. 
En uppvärmande aktivitet efter en 
stund utomhus. 

VINTERDOPP I  HAVET

Under vintern är havet inte bara 
fängslande vackert. Det är även riktigt 
uppfriskande. 

ALTA VINDAR, SLÄTA GRANITHÄLLAR och storslagna skärgårds-
vyer. Då det mest energigivande i Bohuslän finns utomhus är det 

just där man ska vara. Därför finns det en rad passande aktiviteter att 
välja bland. Allt från att dricka elvakaffe på klipporna till att följa med 
en erfaren fiskare på ett teambildande skaldjursäventyr. 

AKVARELLMÅLNING 

Upplev den bohuslänska naturen och 
låt gruppen få utlopp för sin kreativitet 
under en workshop i akvarellmålning. 

KAFFE MED VINTERDOPP 

En uppfriskande klassiker i Bohuslän. 
Ta med fika till vattnet och kombinera 
med ett upplivande hopp i det blå.  

S

K R Y D D A  M Ö T E T  M E D 
E N E R G I  O C H  S A L T -
S T Ä N K T A  A K T I V I T E T E R . 



BOKENÄS. Mitt i hjärtat av Bohuslän ligger Bokenäset Hotell & 
Konferens. Här omges du av storslagen skärgårdsnatur och har 
milsvida utsikter över Koljöfjorden. Om du vill bjuda på något extra 
under konferensen finns det många aktiviteter att välja bland.  
Allt från adrenalinkickar som RIB-båtsturer till skön nedvarvning i 
hotellets flytande havsbastu.

LÄS MER: bokenaset.com
KONTAKTA OSS:  
konferens@bokenaset.com | Tel: 0522-60 44 00

Uddevalla

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  180
Antal minglande  200

Kapacitet mötesrum  175
Biosittning  175
Skolsittning  100
Antal grupprum  6
Antal mötesrum  15

Rum  100
Bäddar  500
Enkelrum  100
Dubbelrum  100

Utställningsyta  50 m²

STRÖMSTAD. Daftö Resort ligger vid Sveriges enda nationalpark 
under vattnet - en fullständigt unik plats med över 6000 olika 
djur och växter. Här konfererar du modernt mitt bland saltstänk, 
kapare och tång i Bohusläns vackra skärgård. Vad sägs om 
att krydda konferensen med lite räktrålning, bryggbastu och 
teambuilding vid strandkanten?

LÄS MER: dafto.se
KONTAKTA OSS: gruppbokning@dafto.se | Tel: 0526-260 40

Strömstad

Hav, Relax

Middagslokal  200
Antal minglande  200

Kapacitet mötesrum  100
Biosittning  100
Skolsittning  70
Antal grupprum  3
Antal mötesrum  4

Rum  130
Enkelrum  78
Stugbäddar  550

https://www.bokenaset.com/
https://www.dafto.se/


Smögen

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  170
Antal minglande  250

Kapacitet mötesrum  250
Biosittning  250
Skolsittning  150
Antal grupprum  2
Antal mötesrum  6

Rum  76
Bäddar  219
Dubbelrum  76

Utställningsyta  418 m²

FISKEBÄCKSKIL. 0 meter från havet, med utsikt över Gull-
marsfjorden ligger klassiska Gullmarsstrand Hotell och 
konferens. Här är havet alltid närvarande, från restaurangens 
meny till salta aktiviteter som skaldjurssafari och havskajak. 
På Gullmarsstrand finns en uppvärmd utomhuspool som står 
på pålar i havet, där du kan flyta runt och tänka fritt under 
stjärnorna. Sinnenas Relax innehåller både inomhuspool och 
bastu, och det är endast en glasvägg som skiljer mot bryggan 
och havet.

LÄS MER: gullmarsstrand.se
KONTAKTA OSS:  
konferens@gullmarsstrand.se | Tel: 0523-66 77 88

SMÖGEN. På den lilla charmiga ön Smögen i norra Bohuslän ligger  
det anrika hotellet Smögens Hafvsbad. Hit har människor vall- 
färdat för att koppla av och njuta sedan i början av 1900-talet.  
Och med så magnifika vyer och utsikt över Västerhavet är det inte 
alls svårt att förstå.

LÄS MER: smogenshafvsbad.se
KONTAKTA OSS:  
konferens@smogenshafvsbad.se | Tel: 0523-66 84 50

Fiskebäckskil

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  150
Antal minglande  150

Kapacitet mötesrum  200
Biosittning  200
Skolsittning  108
Antal grupprum  6
Antal mötesrum  8

Rum  84
Bäddar  148
Enkelrum  20
Dubbelrum  64

Utställningsyta  300 m²

https://www.gullmarsstrand.se/
http://www.smogenshafvsbad.se/


VRÅNGÖ. Kajkanten Vrångö är för dig som gillar lugn och 
ro. Här kompletterar du konferensen med sköna aktiviteter 
som havskajaktur, promenad på öns naturstigar, löpning och 
vinterbad. Och om du verkligen vill njuta av årstiden vid havet 
fi nns Kajkanten Vrångös fl otte – med plats för både bastu, bad, 
möten och måltider. Övernattning i moderna och bekväma 
sjöbodar i Vrångö hamn. Till Kajkanten Vrångö tar man sig med 
färja från Saltholmen i Göteborg på bara 35 minuter.

LÄS MER: kajkantenvrango.se
KONTAKTA OSS: info@kajkantenvrango.se | Tel: 0734-00 01 74

Vrångö

Hav

Middagslokal  60
Antal minglande  60

Kapacitet mötesrum  60
Biosittning  60
Skolsittning  60
Antal grupprum  4
Antal mötesrum  4

Rum  11
Bäddar  62
Enkelrum  3
Dubbelrum  8

HEESTRAND. Mitt emellan Smögen och Strömstad ligger Kustnära 
B&B och konferens. Här konfererar du i en naturskön omgivning, 
bara ett stenkast från havet. Övernattningen sker på mysigt bed 
and breakfast, och bland aktiviteterna fi nns såväl kräftfi ske som 
båtturer och olika skaldjurssafaris. Du kan också koppla av med 
bastubad och jacuzzi. 

LÄS MER: kustnara.com
KONTAKTA OSS: info@kustnara.com | Tel: 0523-536 36

B&B and Conference
KUSTNÄRA

Hamburgsund

Hav, Relax

Middagslokal  60
Antal minglande  70

Kapacitet mötesrum  60
Biosittning  60
Skolsittning  60
Antal grupprum  4
Antal mötesrum  2

Rum  21
Bäddar  64
Enkelrum  21
Dubbelrum  21

Utställningsyta  120 m²

https://kajkantenvrango.se/
http://kustnara.com/


MARSTRAND. Alldeles vid Västerhavets kant, med ett högst unikt 
läge, ligger Marstrands Havshotell. Här på öns solsida njuter du av 
bohuslänsk livskvalitet och ett salt- och vindpinat lugn. Och bara 
en 15 minuter lång båtfärd bort fi nns det möjlighet att konferera 
på en alldeles egen ö.

LÄS MER: marstrands.se
KONTAKTA OSS: hej@marstrands.se | Tel: 0303- 240 200  

Marstrand

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  450
Antal minglande  500

Kapacitet mötesrum  500
Gradängsittning 238
Biosittning  500
Skolsittning  300
Antal grupprum  2
Antal mötesrum  18

Rum  144
Bäddar  290
Dubbelrum  144

Utställningsyta  400 m²

Nösund

Hav, Relax

Middagslokal  175
Antal minglande  250

Kapacitet mötesrum  120
Biosittning  120
Skolsittning  75
Antal grupprum  2
Antal mötesrum  7

Rum  36
Bäddar  80
Enkelrum  4
Dubbelrum  32

Utställningsyta  300 m²

NÖSUND. Sedan slutet av 1800-talet har den lilla byn på södra 
Orust varit en plats för hälsa och välmående. Och på Nösund 
Havshotell hålls traditionen vid liv genom ett fantastiskt havs-
badspa, stora matupplevelser och fängslande kringaktiviteter – 
allt i en genuin skärgårdsidyll, några meter från vattnet.

LÄS MER: nosundhavshotell.se
KONTAKTA OSS: info@nosundhavshotell.se | Tel: 0304-209 25

NÖSUND
HAVSHOTELL

https://www.marstrands.se/
http://www.nosundhavshotell.se/sv/


STYRSÖ. En 15 minuters båtresa från Saltholmen i Göteborg 
ligger den pittoreska ön Styrsö och Pensionat Styrsö Skäret. 
Här kan konferensen avbrytas för hummerfi ske, havskajaktur, 
bastubad på öppet hav eller fi ka på klipporna. Och i restaurang-
en är dagsfärsk fångst lika självklar som ett bord med havsutsikt.

LÄS MER: pensionatskaret.se
KONTAKTA OSS: info@pensionatskaret.se | Tel: 031-973 230  

Styrsö

Hav, Relax

Middagslokal  80 
Antal minglande  30

Kapacitet mötesrum  24
Biosittning  24
Skolsittning  14
Antal grupprum  1
Antal mötesrum  3

Rum  13
Bäddar  26

Utställningsyta  35 m²

KLÄDESHOLMEN. På Salt & Sill bor du bokstavligen på havets 
yta då det är Sveriges första och enda fl ytande hotell. Här äter 
du med havet som bordsgranne och somnar till vågornas 
kluckande. Och tillsammans med den rogivande miljön, den 
goda maten och spännande aktiviteter blir din konferens något 
att längta tillbaka till.

LÄS MER: saltosill.se
KONTAKTA OSS: info@saltosill.se | Tel: 0304-67 34 80 

Klädesholmen

Hav, Relax

Middagslokal  100
Antal minglande  200

Kapacitet mötesrum  100
Biosittning  80
Skolsittning  68
Antal grupprum  2
Antal mötesrum  7

Rum  23
Bäddar  46
Enkelrum 23
Dubbelrum  23

https://www.pensionatskaret.se/
http://www.saltosill.se/


Fiskebäckskil

Hav, Relax

Middagslokal  140
Antal minglande  170

Kapacitet mötesrum  40
Biosittning  40
Skolsittning  40
Antal mötesrum  2

Rum  12
Bäddar  30
Dubbelrum  12

Utställningsyta  150 m²

Stenungsund

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  270
Antal minglande  1000

Kapacitet mötesrum  400
Biosittning  400
Skolsittning  150
Antal grupprum  10
Antal mötesrum  14

Rum  214
Bäddar  413
Enkelrum  49
Dubbelrum  165

Utställningsyta  1710 m²

STENUNGSUND. Stenungsbaden har havet som närmsta granne 
och bjuder på energifylld och stimulerande miljö att konferera i. 
Här är luften klar och hög, och du kan när som helst sträcka ut 
dig i någon av de vilsamma däckstolarna runt utomhusjacuzzin. 
På Stenungsbaden arbetar alla efter devisen att ge varje gäst ett 
rågat mått av kärlek och positiv energi.

LÄS MER: stenungsbaden.se
KONTAKTA OSS: 
conference@stenungsbaden.se | Tel: 0303-726 800

FISKEBÄCKSKIL. I det lilla fiskesamhället vid havet känner man 
direkt historiens vingslag. Här är alla rum unika och inredda som 
personliga hyllningar till några av ortens karaktärer och kämpar. 
I hotellets restaurang Brygghuset brinner man för tradition, min-
nen, kultur och njutning. Och mat från havet är en självklarhet.

LÄS MER: slipenshotell.se
KONTAKTA OSS: kontakt@slipenshotell.se | Tel: 0523-222 22  

https://www.slipenshotell.se/
https://www.stenungsbaden.se/


GREBBESTAD. Ett möte på TanumStrand är så mycket mer än 
bara en konferens. Här handlar det lika mycket om att andas in 
den friska salta luften som att stanna upp för att se solnedgången 
över havet. Tillsammans med stora matupplevelser, moderna 
konferensrum och spännande aktiviteter blir det verkligen ett 
möte vid strandkanten.

LÄS MER: tanumstrand.se
KONTAKTA OSS: info@tanumstrand.se | Tel: 0525-19 000  

STRÖMSTAD. I norra Bohusläns vackra skärgård ligger Strömstad 
Spa & Resort. Här njuter du året om och kan kombinera kreativa 
möten med naturupplevelser, vällagad mat och avkopplande bad. 
Vill du krydda din konferens med något extra finns det många  
aktiviteter att välja bland. Från jacuzzi med havsutsikt till sälsafari i 
Kosterhavets nationalpark.

LÄS MER: stromstadspa.se
KONTAKTA OSS: booking@stromstadspa.se | Tel: 0526-30 300

Strömstad

Hav, SPA, Stad

Middagslokal  515
Antal minglande  500

Kapacitet mötesrum  510
Biosittning  510
Skolsittning  420
Antal grupprum  6
Antal mötesrum  12

Rum  232
Bäddar  580
Dubbelrum  232

Utställningsyta  250 m²

Grebbestad

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  750
Antal minglande  1000

Kapacitet mötesrum  750
Biosittning  750
Skolsittning  200
Antal grupprum  8
Antal mötesrum  10

Rum  160
Bäddar  1050
Dubbelrum  165
Stugbäddar  540

Utställningsyta  1500 m²

https://stromstadspa.se/
https://www.tanumstrand.se/


BRASTAD. Mitt i ett naturreservat vid Gullmarsfjorden ligger Vann 
Spa Hotell och Konferens. Hit åker man för att mötas, äta god 
mat och njuta av total avskildhet. Vatten är den röda tråden som 
knyter samman inne med ute och som finns i många njutbara 
varianter på hotellets 1000 kvm stora spa- och relaxanläggning.

LÄS MER: vann.se
KONTAKTA OSS: offert@vann.se | Tel: 0523-44 200

LYCKE. Endast en halvtimme från Göteborg ligger denna oas  
av lugn och ro. Här konfererar ni i vacker herrgårdsmiljö och 
det är nära till klippor, hav och Marstrands alla slående vyer. 
Bland aktiviteterna finns islandshästar, kajakpaddling, yoga, 
meditation och spännande mångkamper med GPS.

LÄS MER: toftaherrgard.se
KONTAKTA OSS: info@toftaherrgard.se | Tel: 0303-22 58 05 

Lycke

Hav, Slott/Herrgård

Middagslokal  75
Antal minglande  100

Kapacitet mötesrum  35
Biosittning  35
Skolsittning  28
Antal grupprum 5
Antal mötesrum  2

Rum  18
Bäddar  34
Enkelrum 2
Dubbelrum  16

Brastad

Hav, SPA, Relax

Middagslokal  300
Antal minglande  300

Kapacitet mötesrum  300
Biosittning  300
Skolsittning  150
Antal grupprum  9
Antal mötesrum  8

Rum  156
Bäddar  320
Enkelrum  156
Dubbelrum  156

Utställningsyta  700 m²

https://www.toftaherrgard.se/sv
http://www.vann.se/
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T E A M B U I L D I N G  P Å  V Å R T  V I S .

B i l a g a n  ä r  f r a m t a g e n  a v  T u r i s t r å d e t  V ä s t s v e r i g e  t i l l s a m m a n s  m e d  e t t  u r v a l  a v  b o e n d e a n l ä g g n i n g a r  i  B o h u s l ä n .  F o r m :  F o r s m a n  &  B o d e n f o r s  I n h o u s e .

Det är något speciellt med att vinterkonferera i Bohuslän. Särskilt när man behöver 
stärka och inspirera en arbetsgrupp inför nya utmaningar. Kanske är det de salta 
vindarna, det otämjda havet eller den skiftande färgen på himlen som skapar sam-
hörighet. Kanske är det årstidens vackra tomhet och de storslagna vyerna som 
får människor att växa tillsammans. Oavsett vilket, så är vi stolta över vår plats på 

jorden. Och vi delar gärna med oss. Vår bästa tid är nu.

På mötenibohuslän.se hittar du vinterns bästa och mest energifyllda konferenspaket.

https://www.vastsverige.com/bohuslan/motenibohuslan



