
Väderöarnas 
Värdshus

position 58°35´N, 11°05´O

Upplev Väderöarna 
året runt
Gästhamn hela året. Bo över i egen båt 
eller bo på Värdshuset där bastu, tunn-
bad och middag väntar på dig.

Julbord och stor nyårssupé på 
Väderövis. Vi serverar dig i lugn och ro 
julens bästa läckerheter. Kom och njut 
av ett annorlunda helgfirande hos oss 
på Väderöarna.

Båtresor till Väderöarna avgår från 
Fjällbacka året runt. Bokas per telefon, 
se nedan. 
(Vid händelse av islägg utgår båtarna från Hamburgsund).

Fjällbacka ligger lättillgängligt nära E6, ca 2 tim från Oslo 
och 90 min från Göteborg.

+46 (0)525-320 01, 320 05
www.vaderoarna.com • info@vaderoarna.com

Konferens & aktiviteter

Vi erbjuder helpension, konferenspaket 
och dagsturer med lunch eller middag. 
Boendet är enkelt men charmigt, med 
bekväma, fräscht bäddade sängar. 
De flesta rummen är 2-bädds och har 
havsutsikt.
Lägg till en guidning i lotsutkiken eller 
en ribbtur bland sälar och skär, kanske 
med kaffekorg till Väderöbod.



Väderöarna – en hel skärgård med 
hundratals klippöar och skär långt ute i 
Skagerack, rakt väster om Fjällbacka. I en 
unik miljö med blomstrande flora, karga 
klippor och kristallklart vatten kan du njuta 
av vädrets och havets makter på nära håll.

Vi erbjuder flera olika trevliga paket-
lösningar på boende, bastu- och tunnbad, 
härliga måltider mm.

Du bor på  Värdshuset med personlig service 
och njuter av maten i vår  mysiga restaurang 
som har inriktning på havets läckerheter. 
Kontakta oss för mer information och priser. 

Kontakt:
+46 (0)525-320 01, 320 05
www.vaderoarna.com • info@vaderoarna.com

En upplevelse utöver 
det vanliga…

..andas in…andas ut… …njut av ett Väderöpaket

På den gamla lotsstationen Storö finns 
vårt Värdshus med hotell & restaurang 
inrymt i två av de gamla lotshusen. 
Hit kommer man för att vila, umgås 
med nära och kära, läsa, vara för sig 
själv, äta gott, kanske arbeta och 
konferera eller  inspireras av miljön.

Café Lotsbryggan erbjuder nu fler 
platser såväl ute som inne, och fungerar 
både som fest- och konferenslokal. 
Missa inte sommarens trubadurkvällar!

Kommer Du med egen båt så boka gärna 
bord på Väderöarnas Värdshus, direkt på 
+46 (0)525-32006.


