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KONFERENS PÅ VRÅNGÖ

Det  är enkelt och prisvärt att resa till Vrångö. 
Avgångar ca 1 ggr/timme med skärgårdsbåten 
från Saltholmen i Göteborg. Båtturen tar ca en 
halvtimme.  
.

Att konferera på bilfria Vrångö är lite annorlunda 
jämfört med ett vanligt konferenshotell. Lite lugnare, 
lite öppnare, kort sagt en plats för frihet i både själ 
och kropp.

BILFRI Ö I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD

Bo bekvämt i Kajkantens moderna  sjöbodar.  
Öppen planlösning med sovloft och flera bäddar i 
varje sjöbod. Vi rekommenderar 2-3 personer per 
sjöbodslägenhet.

BOENDE

Kajkanten ligger mitt i Vrångös genuina hamn. Varje 
sjöbod har eget pentry, toalett och dusch. Kajkanten  
erbjuder totalt 11 sjöbodslägenheter varav tre 
enkelrum.



KONFERENS PÅ VRÅNGÖ

Vrångö är lotsarnas och fiskarnas ö och till lunch och 
middag serveras framförallt fisk och skaldjursrätter.

På Hamnkrogen Lotsens bryggrestaurang och ingla-
sade veranda kan du njuta av pinfärska skaldjur mitt i 
den genuina hamnen. 

Bord och stolar anpassas för er konferens och stor-
lek på grupp. Lokalen lämpar sig för 5 - 30 personer.
Projektor, whiteboard och sedvanlig konferenssut-
rustning ingår.

Konferenslokalen är en del av Missionshuset som 
ligger bredvid Lotsutkiken, fem minuters promenad 
från Kajkanten.

KONFERENSLOKAL

MÅLTIDER



KONFERENS PÅ VRÅNGÖ

En stund på bastuflotten är ett givet inslag på  
konferensen på Vrångö. Här finns vedeldad bastu, 
badtunna och möjlighet till havsbad året runt.

Stora delar av Vrångö är naturreservat och det finns 
8 km lättillgängliga slingor runt ön som lämpar sig 
för vandring och löpning.

Guidad tur, där Håkan Karlsten, eldsjäl och ägare 
av Kajkanten tar er med runt ön och berättar om  
Vrångös spännande historia med sjörövare, kapare 
och lotsar genom tiderna.  

VANDRING OCH GUIDAD TUR

BASTUFLOTTE

Flotten har också ett samlingsrum för sittande säll-
skap 12 personer, men passar lika bra för mingel för 
fler. Medtag egen dryck till bastuflotten.



KONFERENS PÅ VRÅNGÖ

Första måndagen efter 20 september är det hummerpremiär och under hela oktober och november finns 
möjlighet att tillsammans med lokal skeppare pröva fiskelyckan ombord och leta efter havets svarta guld.
 

KAJAK

HUMMERFISKE 

Kajkanten hyr ut kajaker året runt, på egen hand eller med guide. Stabilt väder med mindre vind är dock 
en förutsättning under vintermånaderna.



Vrångö hamn

Vrångö
färjeläge

KAJKANTEN

Saltholmens
brygga

281

Båtlinje 281 via  
Styrsö och Donsö

281

Till oss  kommer man med skärgårdsbåt  
(färjelinje 281) från Saltholmen. Biljetten för  

kollektivtrafiken gäller även för skärgårdsbåten. 

info@kajkantenvrango.se   
www.kajkantenvrango.se


