
Välkommen önskar
SÖDERARM AB

Julbord

Välkommen till en skärgårdsdag!

PÅ SÖDERARMS FYRPLATS
PÅ GRÄNSEN TILL ÅLANDSHAV

info@soderarm.com
0176 – 43212



Söderarm
Ligger på ön Torskär längst ut i Stockholms 
skärgård, på gränsen till Ålands hav. 
Fram till 1997 var Söderarms fyrplats 
bemannad. Fyren som är från 1839 är 
kulturminnesmärkt.
På Söderarm finns sedan 1999 en 
konferensanläggning som är öppen året om. 
Anläggningen har 24 rum och 35 bäddar.
Vi kan arrangera ett annorlunda julbord 
med möjlighet till äventyr, åk t.ex. stridsbåt 
till julbordet. Börja julbordet med bad i vår 
världsunika bunkerbastu med badtunna 
på norra klippan. Avsluta sedan med vårt 
fantastiska julbord i Tornet. Njut av utsikten 
genom fönstren som är runtom!

Allmänt julbord 2:a helgen 
i december  

10 - 22 personer

13.00 avresa från Norrtälje  med stridsbåt
13.30 avresa från Räfsnäs med taxibåt
14.00 ankomst till Söderarm. Glögg/kaffe  och 
Söderarms historia
Tid att titta på ön och gå upp i fyren 
15.30 står julbordet framställt i Lilla 
Matsalen. Du äter uppe i Tornet
18.30 vänder båtarna åter mot fastlandet
19.00 åter i Räfsnäs
19.30 åter i Norrtälje

Julbord med stridsbåtsåka
10 – 22 personer

13.30 avresa från  Norrtälje ( det går även bra 
att åka från Stockholm ) med stridsbåt eller 
14.00 från Kapellskär
14.30 Ankomst Söderarm  
Här väntar glögg , en titt på ön och en härlig 
solnedgång, förhoppningsvis! Ni får höra 

Söderarms historia
15.15 en fantastisk julbastu i vår världsunika 
bunkerbastu och bad i vår badtunna med 
havet runt om
17.30 står vårt hemlagade julbord framställt
Ni äter i Tornet = f.d. utkiken
20.30 är det dags att vända åter

Julbord för grupper
10 – 22 personer 

14.00 avresa från Räfsnäs ( Det går bra att 
åka från Norrtälje eller Stockholm med 
stridsbåt!) 
14.30 ankomst till Söderarm. Glögg/kaffe och 
Söderarms historia 
15.30 vår världsunika vedeldade bastu är 
varm och locket borta från badtunnan 
17.30 glögg före maten 
18.00 Julbordet står framdukat i Lilla 
matsalen. Ni äter i Tornet 
21.00 avresa från Söderarm

Alla våra julbord går att kombinera med 
övernattning och för företag med en dags 
konferens. Kontakta Anngret för priser eller
ett eget upplägg.


