Välkommen!
Vi tar emot dig i en lugn och vacker skärgårdsmiljö som vi hoppas att du ska njuta av på din
konferens hos oss på Skeviks Gård på Värmdö!

Träningsmöjligheter

Mat & Dryck

Mer info om oss

En av våra hörnstenar är möjlighet
till Rörelse, träning & motion. Fråga
oss så lånar vi gärna ut gåstavar,
reflexvästar och pannlampor.

Efter säsong lagas vår mat i
största möjliga mån på
råvaror från våra egna
odlingar eller är närproducerat från våra grannar här på
Värmdö med omnejd.

Du kan hitta mer information på
vår hemsida www.skevik.se
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Utegym vid vattnet
Motionsslinga runt gården
Låna kajak eller kanot
Bada bastu & njut i relaxen!
Låna en cykel

Vårt vinsortiment är helt
ekologiskt och vår öl kommer
från Värmdös lokala bryggeri.

Skeviks Gård

Skeviks_gard

Utforska Skevik!

Smått & gott

Hitta hit

En annan av våra viktigaste hörnstenar här på Skeviks Gård är
Maten och valet av råvaror.
Vi har ett eget grönsaksland och
egna höns precis intill vår fina fruktlund.
Ta gärna en promenad runt gården
och se dig omkring!

Packa:
* Träningskläder &
badkläder
* Oömma skor eller stövlar

Bil: Ta väg 222 mot Värmdö, ta
avfart mot Skevik/Insjön/N Lagnö.
Fortsätt på Gamla Skärgårdsvägen
i ca 1,1 km. Sväng sedan vänster
mot Kovik/Skevik in på
Lagnövägen .
Fortsätt i 3,4 km så finns vi på
vänster sida innan korsningen i
N Lagnö / Gustavsberg.

Skevik Gård har också en lång och
spännande historia. Vår äldsta
byggnad Munkstugan är från 1500talet!
Du kan även besöka Skeviks Grotta
som ligger på 20 min promenad
avstånd. Eller låna en cykel av oss
och ta en tur till Gustavsbergs
Hamn och titta på porslin eller konst!

Taxi: Vi har fasta priser hos
Värmdö Taxi 08-570 357 00
Vi hjälper dig gärna att boka!
Wi-Fi: Vi har gratis wi-fi i alla
hotellrum och konferens-lokaler.
Vänligen meddela oss eller din
kursledare om du har någon
allergi eller önskar specialkost.

Buss: Ta buss 474 från
Slussen mot Hemmesta.
Kliv av i Gustavsbergs C, byt till
buss 424 mot Norra Lagnö.
Kliv av vid hållplats Skevik.
Gå cirka 300 m till Skeviks Gård.
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