HANDLA

FEST OCH KONFERENS

På Käringön finns möjligheter att handla livsmedel, en
välsorterad skeppshandel, flera klädbutiker med unika
sortiment, inredningsbutik och specialiserade butiker för
seglarkläder.

Käringön är en genuin plats med upplevelser för alla sinnen.
Tempot på för- och eftersäsong är lugnt och det ger en skön
känsla i kroppen. Just det faktum att man befinner sig på en
ö gör att alla blir helt fokuserade på här och nu. Käringön är
perfekt för fester och möten av olika slag.

NYHET 2020

Börja gärna ditt besök med att ta en promenad rakt över ön.
Det tar tio minuter från hamnen till västra sidan. Här har du
fantastisk utsikt över holmar och skär. Här ute ligger också
öns lotsutkik och västerut ser du välkända Måseskärs fyr i
horisonten.

Det finns en populär lek- och
idrottsplats med möjligheter
att lira boll, leka, spela
h
oc
en
Testa Naturstig
boule och grilla. Under
m är våra
sommaren är minigolfen
Kulturstigen so
ader.
och tennisbanan öppna
digitala promen
r
och hela året kan man
Se hemsidan fö
n.
io
at
bada bastu och sedan ta ett
mer inform
uppfriskande dopp i havet.
För barnfamiljer går det utmärkt
att fiska småkrabbor från alla
bryggor. Ta gärna en båttur till
Måseskär och besök fyren eller till Vallerö om du vill ha en
sandstrand.

Mitt på ön finns kyrkan som byggdes 1796. Här predikade
pastor August Simson från 1849 till 1900. Han satte stor prägel
på livet på ön. Mittemot kyrkan ligger Simsons prästgård från
1877 med sin fina trädgård. Här kan man numera i genuin
miljö njuta av god mat.

ligger Handlarn, som har öppet 365 dagar om året. Affären
fungerar också som ombud för apoteket, posten och
systembolaget och säljer dessutom gasol. Längst in i hamnen
ligger fiskaffären och Käringöns centralpunkt är just hamnen.
Gästhamnen är öppen året om med 120 gästplatser för
fritidsbåtar.

BO & ÄTA
Kom ut hit och spendera någon eller några dagar för att vara
ledig, träna eller konferera i en stimulerande miljö. Här ute
sjunker axlarna ner och du känner en underbar frihet. Det finns
flera fina hotell och trevliga vandrarhem samt många privata
boendealternativ att välja bland.

SE & GÖRA
Till Käringön kommer
besökare året om. Man njuter
av lugn och ro, frisk luft och
vacker natur. Årstidernas
växlingar är påtagliga och
varje tid har sin charm.
Sommarvimmel och nyårs
firande, havsörings- och
hummerfiske, julbord och
julmarknad, fester och
bröllop, konferenser och
kurser, bastu och bad, god
mat och dryck, paddling och
segling.

På Käringön finns en många hundra år lång tradition av att
man hjälper varandra på olika sätt. Detta fortsätter även idag
och här ute samarbetar vi alltid kring större konferenser och
fester eftersom inget av våra hotell eller vandrarhem är så stora.
Vi har gott om tillgång till konferens- och festlokaler. Vi tar
emot fester med upp till 100 gäster och konferenser från bara en
handfull upp till 60 deltagare.

Ön har trots sin lilla storlek ett rikt utbud med flera ansedda
restauranger och kaféer.

Vi tar gärna fram ett skräddarsytt aktivitetsprogram som kan
innehålla allt från kultur till äventyr. Inne och ute. Till lands
och till havs.
Kontakta något av Käringöns hotell, vi hjälper med glädje till
att planera!

Käringöns bebyggelse är en sevärdhet i sig med sina genuina
gamla trähus. Fiskarstugan är iordningställd till museum och
öppen för visning. Gör även ett besök i den vackra kyrkan
från 1796. På västra delen av ön finns Lotsutkiken, platsen har
en spännande historia och har tidigare använts av öns lotsar.
Att ta en guidad vandring på ön ger möjlighet att få lyssna på
många spännande historier.

Du vet väl att du hittar
mer information och erbjudanden
på vår Facebooksida.
@destinationkaringon
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Den lilla ön vid hamnen heter Skeppersholme och där finns
flera av öns hotell, affärer och restauranger och dessutom ett
servicehus med toaletter och duschar. På den långa bryggan

www.karingon.info
www.destinationkäringön.se
@destinationkaringon

-

Käringön ligger längst ut i havsbandet och öns omkrets är fem
kilometer. Här bor idag ca 65 personer året om och det finns
mer än 280 bostadshus på ön. Det tar cirka en timma att gå
runt öns kustlinje. Vi som bor här är måna om vår ö och blir
glada om du också är det.

Runtom på ön finns många badplatser. Närmast hamnen finns
Ö-viken med pontonbryggor och barnbad med sandbotten
på den grunda sidan. Här finns också en av två allmänna
grillplatser (den andra finns vid idrottsplatsen ”Myra”). På
öns södra sida finns badhus, både herr- och dambad, med
bryggor, soldäck och trappa ner i vattnet. Här finns också
naturliga badplatser med bad direkt från klipporna. Barnbadet
är en grund vik med sandbotten. Längre ut i sydväst ligger
trampolinbadet och friluftsbadet (ett
nakenbad, vissa tider).

Duplica Print & kommunikation - 031-29 20 50 - info@duplica.se

KÄRINGÖN

Käringön
Genuint och vackert längst ut i havsbandet

Hotell Käringön
Käringöns Brygga
Sjöräddningsstation

Pappers- och
glasåtervinning

emmamalena
Petersons Krog
Vandrarhem
Shyness Inredningsbolag
Skeppshandeln
Sail Racing
Lotshotellet
Sjötaxi
Crêperiet

Färjor

Kiosken
Bengtssons Körv
Simsons Café

Handlar’n
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Stephans Käring
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Simsons
Prästgård
Seglarhotellet

Trevligt & populärt boende mitt i hamnen.
Rum eller lägenhet med självhushåll.
Isackesund
0304
56198 0733-258198
Öppet hela året.
Välkomna !
Marie & Bengt Österberg

Fiskarstugan

rade handelsbod finner ni dansk och
ng och presenter i genuint lantlig stil.
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Sommaröppen
Sjöräddningrestaurang
Kurser i unik miljö!
Ö-viken
Vällagad
husmanskost!
Barnbad
Grillplats

Fiskaffär
MillaMi
Skafferiet

Evenemang & Bröllop.
0304-56059 www.simsonsprastgard.se

Käringöns Handlar´n
Logi &Affären
Bastu är öppen alla dagar hela året!
Ombud för Systembolaget.
Ombud för apoteket.
0304-56165
Öfyren
Trevligt & populärt boende mitt i hamnen.

Minigolf
Vessla
Välkomna
till vårt vackra och hemtrevliga hotell på
Skeppersholme.
Boulebana
När solen skiner är Stephans Kärings
Café öppet. Tennisbana
0707-680520, 0304-56090
Grillplats
Simsons
hotell@stephans-karing.se
Restaurang
www.stephans-karing.se

En unik butik till en unik person
Rum eller lägenhet medKäringöns
självhushåll.Sjötaxi
Simsons
Hus 91
Ett genuint,
funktionellt
och exklusivt konferensställe för
Prästgård
0304 56198 0733-258198
MillaMi handplockar det bästa av kläder,
skor
och accessoarer
marina kläder från butikens
Lekplats,
Snabba
och smidiga transporter när ni behöver.
8-14 personer
Öppet hela året.
samt en specialdesignad
Kärlek och service finns på MiLLAMi
Käringön
Myra Fotbollsplan
Oftast kort inställelsetid.
Vi skräddarsyr din konferens och samarbetar med öns
ktion.
Välkomna !
-Oktober
MillaMi web-shop: www.millami.com
Välkomna ombord.
aktörer.
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Marie & Bengt Österberg
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Om kontakt önskas, ring oss på 073-9955652

Barnbadet

Petersons Krog

För öppettider ring eller gå in på
emma och malena
www.petersonskrog.se

0304-56019
Här hittar du marina kläder från
butikens
Herrbad
Hjärtligt
Välkomna !
egna märke samt en specialdesignad
Kallbadhusen
Käringökollektion.
Öppet April -Oktober
Dambad Grill
Skeppers
Telefonnummer: 0304-56166

www.emmamalena.com

Skeppshandeln

emma och malena

& Deli

Nere vid hamnen finns Skeppers Grill & Deli
kända för sina hemlagade köttbullar och
strutar.
Tel: 0304-56004

I Käringöns Skeppshandel hittar ni båtartiklar,
fiskeutrustning,kläder, presenter,souvernirer
mm.
Trampolinbadet
Vi har öppet större delen av året.
Friluftsbadet
Under högsäsong är öppettiderna 10:00-19:00.
tel. 0304 56210

hav&land
Kapellsömnad och reparationer.

Bengt & Marie Österberg
0708-301232

Stephans Käring

Skeppshandeln
Tidsbeställning.
emmamalena

Skeppersholme
Västkustmode
474
04, Käringön av finaste kvalité till hela familjen
Tel:
0304-561
94 Mobil:
0706-932587
med
inspiration
från
Käringön. Se säsongens marina
www.tatto-art.se

I Käringöns Skeppshandel hittar ni båtartiklar,
fiskeutrustning,kläder, presenter,souvernirer
mm.flaggskeppsbutik på ön.
mönster i emmamalenas
Käringö fiskaffär & boende
Vi har öppet större delen av året.
Öppettider10:00-19:00.
Under högsäsong är öppettiderna
Under säsong : 12.00 - 19.00
Fiskaffären
Annars
se öppettider på anslag vid fiskaffären.
tel. 0304 56210

Önskas
ni handlaär
under
tider kontakta
oss gärna.
Fiskaffären
en andra
av Käringöns
största
attraktioner
Telefon - Fiskaffär 0304 - 560 32

och paradnumret är de egenfångade havskräftorna.

hav&landSimsons Prästgård

GSommaröppen
Arwidson Marketing
restaurang i unik miljö!
Kapellsömnad och reparationer.
G Arwidson Marketing Käringön
Marknadsföring/foto/guidning
Vällagad
husmanskost!
För kontakt ring; Föredrag:
sjöräddning/hummer/sjösäkerhet
Borgerlig
vigselförrättare, värd på Seglarhotellet,
BåtEvenemang
och fiskeguidning &
runt Bröllop.
Käringön
0304 560 05
föredragshållare
med bildspel, sjöräddning, historien
Tfn:
0708–553769 gunnar@arwidson.se
0304-56059
www.simsonsprastgard.se
på
Käringön, uthyrning
av lägenheter/rum.

Kustens.se

ur vårt skafferi,
eller efter en föreläsning.
Vi skräddarsyr din gott
konferens
och samarbetar
med öns
aktörer.

Balans mellan kropp & själ
Sadelstolar som integrerar till rörelse i vardagen
Individ, grupp & verksamhetsutveckling på Käringön
www.ergomedical.se www.karingon.net
+ 46 (0)709-19 09 19

Petersons Krog

För öppettider ring eller gå in på

Karingo Ostronbar
(21/8 - 17/6)

Tattoo
& Art
Petersons
Krog
Tidsbeställning.

Handelsboden Biddevind

Karingo

Stephans Käring Hotell
S.S.T.C.

Scandinavian Safety Training Centre
“Hulda”

Ö-viken

Barnbad

Handlar’n

Grillplats
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hotell med !västkustens finaste bastu.
Grillplats

Käringö fiskaffär & boende

Skeppers
Grill & Deli
Öppettider
MillaMi

Handlar´n

Simsons
Prästgård

Städfirman Ur & Skur utför olika typer av

Lekplats,
Under säsong : 12.00 - 19.00
Nere vid hamnen
Skeppers
Grill
& ViDeli
Myra
Fotbollsplan
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till
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det
Annars
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anslag
vid
fiskaffären.
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kända för sina
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kläder, under
skor
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andra
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oss gärna.
Vâlaoch
strutar. Telefon
Fiskaffär
- 560 32på ön eller online.
service- finns
hos 0304
MillaMi.com

Tel: 0304-56004
Lotsutkik

Oftast kort inställelsetid.
Välkomna ombord.
& DESIGN
Marie Österberg
JFBengt
PEACE
0708-301232
Designar
och säljer skräddarsydda kläder och acces-

soarer i originella tyger. Formger unik mosaikkonst
med inspiration från Käringön och kusten.

Karingo

Karingo
En unik ostron/champagnebar med egen ostronodling.
I Karingo
underbar miljö njuter ni av färska ostron, champagne &
En unik ostron och champagnebar och från spabadet
spabad.
harupplevelse
du en underbar
över Måseskärs fyr.
En
utöver utsikt
det vanliga!
Har säsongsöppet vår och höst, Karingo.com.
www.karingo.com

Skafferiet

Snabba MillaMi
och smidiga transporter när ni behöver.
Oftast
kort
inställelsetid.
Shyness
Inredningsbolag
En unik butik
till en unik person
Välkomna
ombord.
MillaMi
det bästa
av kläder,
skorpoch
accessoarer
Här
finnshandplockar
Shyness textilier
blandat
med hand
lockade
Bengt
Mariefinns
Österberg
Kärlek
och&
service
på MiLLAMi Käringön
inredningsdetaljer.
0708-301232
MillaMi
web-shop: www.millami.com

Servicehuset, Toalett / Dusch
Simsons Café
Ateljé Tattoo & Art
Det första du möter när du kliver av färjan. Vårt
Emma & Malena
Petersons Krog
bistrocafé
bara bästa
spanläge
utan
I öns enda erbjuder
bevaradeinte
handelsbod
finner
ni dansk
och
Vandrarhem Trollhummern svensk inredning och presenter i genuint lantlig stil.
även allt ifrån kall öl till kaffe, bakverk och god mat.
Skeppshandel & Slöjdbod

Kiosken

Käringöns
Transport Sjöräddningsstation
Gästhamn
Käringöns Transport utför transporter till sjöss och till
året runt.
Vi har öppetlands
15 juni-10
augusti, kl. 10:00-21:00
Färjor
Alla dagar
samt alla helger april-september som vädret
Kiosken,
Hamncafé
Skeppers
& Deli
tillåterGrill
oss.
Lilla em
Om kontaktRäkor,
önskas,
ring oss på 073-9955652från Käringön.
makrillar och marina influenser
Sopor
I den fina gamla handelsboden mitt på ön kan du
handla
vår barnkollektion och presentartiklar.
Isackesund

Ur & Skur AB

0705 901387 0761 415015
Omslutet av havet hittar du vårt hotell med
www.info@kustens.se
HusSmak-känsla-kvalitet
91
Käringöns
Sjötaxi
tillhörande
konferens och
vandrarhem. Vi finns precis
Ett genuint, funktionellt
ochsom
exklusivt
för
Tre ledord
vi hoppaskonferensställe
ni skall känna när ni
vid
hamnen
och
har
öppet
året om
Snabba och smidiga transporter
närpå
ni förfrågan.
behöver.
8-14 personer
besöker oss och när ni kommer hem med något riktigt

Vi har öppet 15 juni-10 augusti, kl. 10:00-21:00
Alla dagar samt alla helger april-september som vädret
tillåter oss.
Om kontakt önskas, ring oss på 073-9955652

Vandrarhem med hög standard på rummen och stort
däck i västerläge med kvällssol. Här finns också
Käringöns
Sjötaxi
Salong Strömstierna,
vårt konferensrum/lounge.

Hotell-Käringön,
Ökrogen, Postombud

Skafferiet

Kiosken

Ombud för Systembolaget.
Ombud för apoteket.
0304-56165
Seglarhotellet

Tattoo & Art

Handlarn
Välkomna till vårt vackraKaringo
och hemtrevliga hotell på
hushållstjänster, som t.ex fönsterputs, veckostäd och
Karingo
Livsmedelsbutiken
i hamnen
där duhela
hittaråret!
det mesta
Skeppersholme. En unik ostron/champagnebar med egen ostronodling.
flyttstäd.
Välkomna
att kontakta
oss! dagar
Affären
är öppen
alla
Victoria
0736
984125
Emma
0739
955652
När solen skiner Iärunderbar
Stephans
Kärings
öppet.champagne Skräddarsydda
utbildningar
för
sjöfolk.
miljö njuter
ni av Café
färska ostron,
&
du
behöver.
Vi
har
öppet
alla
dagar
året
runt.
Ombud för Systembolaget.
spabad.
0707-680520, 0304-56090
B.l.a. Fartygs/maskinbefäl Kl VIII, VHF,
Ombud
apoteket.
En upplevelse utöver det vanliga!
Handhavande av snabba fartyg
ochför
Radar.
hotell@stephans-karing.se
www.karingo.com
0304-56165
RYA Yachtmaster och olika
storbåtskurser.
www.stephans-karing.se
Hotell Käringön

info@karingon.nuERGONOMI
www.karingon.nu
& HÄLSOPROMOTION

Affären är öppen alla dagar hela året!

Hus 91

Här hittar du marina kläder från butikens
egna märke samt en
specialdesignad
Crêperiet
Käringökollektion. Här serveras läckra galetter – många med fyllningar
Öppet April -Oktober
från havet – som huvudrätter och oändligt läckra,
Telefonnummer: 0304-56166
www.emmamalena.com söta crêpes som dessert eller fika.

Vandrarhem Trollhummern

och malena

handeln

Bengtssons Körv
Snabbmatstället i hamnen med goda burgare och
tyska kvalitetskorvar.

Servicehuset, Toalett / Dusch
Gästhamn

Skeppersholme.
När solen skiner är Stephans Kärings Café öppet.
0707-680520, 0304-56090
hotell@stephans-karing.se
Käringöns Brygga
www.stephans-karing.se
Familjerestaurangen Käringöns Brygga erbjuder
utsikt över hamnen och havet. Här kan du som gäst
slappna av och njuta i solen från morgon till kväll.
Ett genuint, funktionellt och exklusivt konferensställe för
8-14 personer
Vi skräddarsyr
din konferens
och samarbetar med öns
Käringöns
Logi & Bastu
aktörer.
Vandrarhem med bästa läge och högsta komfort i
info@karingon.nu
www.karingon.nu
Öviken. Ångbastu
med relaxrum samt konferensrum.

svensk inredning och presenter i genuint lantlig stil.
Butiken ligger uppåt ön, hjärtligt välkomna in...
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Tanternas vik

(Hornuddarna)
Publikmagneten
AB med IQ och EQ
G Arwidson- ett
Marketing
Film och teater till företag
och organisationer.
Knoden
Marknadsföring/foto/guidning
Käringön
Film- och
ljudstudio på Käringön.
Barnbadet
Föredrag:
sjöräddning/hummer/sjösäkerhet

Båt och fiskeguidning runt Käringön
Tfn: 0708–553769 gunnar@arwidson.se

Petersons
Krog
Herrbad
Kallbadhusen
Härlig
krog med en meny inriktad på havets läckerDambad
heter.
Ur
& Skur AB
Städfirman Ur & Skur utför olika typer av
hushållstjänster, som t.ex fönsterputs, veckostäd och
Sail Racing
flyttstäd.
Välkomna att kontakta oss!
Vi designar
konstruerar
seglingskläder,
Victoria
0736och
984125
Emma innovativa
0739 955652
Familjebadet

samt erbjuder en tekniskt inspirerad casual kollektion
för kille,Friluftsbadet
tjej och junior.

INDUSTRIOMRÅDE

Karingo
En unik ostron/champagnebar med egen ostronodling.
Butiken ligger uppåt ön, hjärtligt välkomna in...
I underbar miljö njuter ni av färska ostron, champagne &
Simsons
spabad.Restaurang
I En
historiskt
vacker utöver
prästgårdsmiljö
erbjuder mästerupplevelse
det vanliga!
kocken
Carl
Bodin
Svensk
innovativ
och vällagad
www.karingo.com
mat,
baserad på
svenska
ekologiska råvaror i säsong.
emma
och
malena

Annars se öppettider på anslag vid fiska
Önskas ni handla under andra tider kont
Telefon - Fiskaffär 0304 - 560 32

KÄRINGÖNS HISTORIA

Varje plats har sin speciella G
bakgrund
och historia.
Arwidson
Marketing
Käringöns historia är i många stycken annorlunda
Käringön
jämfört med intilliggandeMarknadsföring/foto/guidning
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är det samhället Käringöns
placering,
på en klippö
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Rum eller lägenhet med självhushåll.
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0708–553769
gunnar@arwidson.s
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Emma 0739 955
På 1700-talet0707-680520,
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främst
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Vi skräddarsyrAteljé
din konferens
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Tattoo &och
Art samarbetar med öns
Käringökollektion.
Skafferiet
Sjöräddningsstation
Smak-känsla-kvalitet
Öppet
April
-Oktobergrillmackor, glass, tryffel.
aktörer.
Emma & Malena
Kaffebar
med hembakat,
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0304-56166
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ledord
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när ni
Varifrån Käringön
fått sitt
namn
finns
info@karingon.nu
www.karingon.nu
Petersons
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Butik
lakrits,
saft,
keramik,nimaränger,
väskor,
www.emmamalena.com

Skafferiet

besöker oss
och
när ni kommer hem med något riktigt
marmelader
och
lyktor.
Färjor
gott
ur vårt
skafferi, eller efter en föreläsning.
Kiosken,
Hamncafé
Skeppshandeln
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tror att detTrollhummern
är efter en gammal gumma,
Skeppshandel & Slöjdbod
Öfyren
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Kiosken
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Skeppers Grill & Deli
ISkeppshandeln
Käringöns Skeppshandel hittar ni båtartiklar,
vid hamninloppet har inte
hargöra,
öppethon
15 juni-10 S.S.T.C.
augusti, kl. 10:00-21:00
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&
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presenter,souvernirer
mm.båttillmed namnetViatt
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för
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Alla
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&
själ
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Under
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jordbärerskor
som hämtade
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till rörelse i vardagen
lite
av varje
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Ö-viken
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Karingo Ostronbar
Grillplats
skulle anläggas.
En teori
+Teaterproduktion
46 (0)709-19
09 19
Handlar’n
(21/8Tess
- 17/6)
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Petersons
Krog
INDUSTRIFiskarstugan
OMRÅDE från
är
att
namnet
kommer
Fiskaffär
Lustfylld
och tänkvärd
kommunikation.
Kapellsömnad
och reparationer.
För
öppettider
ring
eller
gå in på
Handelsboden
MillaMi
ordet tjäring, som är en
Föreställningar
och presentationsteknik
till företag Hav & Land,
Biddevind
www.petersonskrog.se
För kontakt ring;
Minigolf
sorts
facklor
som
tändes
till
Vessla
Skafferiet
och
0304-56019
0304organisationer.
560 05
sjöfarares hjälp.
En Välkomna
annan teori
Hjärtligt
!
Tennisbana
Boulebana
är att det kommer från ett slags
Grillplats
sjömärken, stentorn, rösen,
Grill & Deli
som kalladesSkeppers
Käringar. En
Öfyren
Kustens.se
Nere
vid
hamnen
finns Skeppers Grill & Deli
tredje närbesläktad teori, som
Simsons
kända
för
sina
hemlagade
köttbullar
och
Skräddarsydda utbildningar för sjöfolk.
Prästgård
kanske är den
mest sannolika, är att det kommer från
strutar.
Lekplats,
B.l.a. Fartygs/maskinbefäl Kl VIII, VHF,
ett låneord från
skotska gaeliskan ”cairn” som betyder
Tel: 0304-56004
Myra Fotbollsplan
Handhavande av snabba fartyg och Radar.
RYA Yachtmaster och olika storbåtskurser.
röse, kummel, sjömärke (utgörs i traditionell form av en
Lille
0705 901387 0761 415015
Vâla
vitmålad stenhög), vilket tidigare funnits på Käringön.
www.info@kustens.se
Lotsutkik

Tanternas vik
(Hornuddarna)

