
     

Utö Värdshus / Baltic Wings

Upptäck Utö på cykel
Utö ligger i södra delen av Stockholms skärgård, och är tillsammans med Ålö cirka 13 km lång. Ön är perfekt 
att upptäcka med cykel. Vägen som går längs med hela ön, mellan Ålö i söder och Gruvbyn i norr, bjuder på ett
skiftande vackert landskap med ömsom skog ömsom ängar och hav
I Gruvbyn finns flera restauranger, bageri och aktiviteter men med nån timme på cykel når du även unika 
sandstränder eller en klippa alldeles för dig själv. I det lilla gruvmuseet intill värdshuset kan du följa intressanta 
delar av Utös historia, och här finns också en museibutik. Gruvmuseet ligger nära flera av dagbrotten och de 
många mäktiga varpstenshögarna som präglar landskapet.

Båtförbindelse finns från Nynäshamn, Årsta Brygga och Strömkajen i Stockholm beroende på säsong. Det finns 
möjlighet att ta med cykel ombord på Waxholmsbolagets båtar.

Lugna dagar på Utö 2019
Paketet gäller 22/4 - 16/6 samt 12/8 – 6/10        
Endast måndag-torsdag.

För att riktigt njuta av lugna härliga dagar på Utö, den
tiden på året som är vår personliga favorit. Boende på
Utö Vandrarhem med möjlighet att laga sin egen mat 
men bekvämt med lakan, städning och frukostbuffet 
på Värdshuset i paketet. Dessutom ingår tillgång till 
cykel för att själv utforska öns stigar, stränder och 
fågelliv. 

                                                                    
I paketet ingår:
- Logi i vandrarhemsrum en natt, inkl linne      
och städning
- Heldags cykelhyra
- Frukostbuffet på Utö Värdshus

Pris: 680:-per person och natt (ord pris 915:-)

Cykelpaket på Utö 2019
Gäller helger mars-nov,                                             
alla dagar i veckan under juni-aug 2019                    
(ej midsommar)

Längst ut i havsbandet är det lätt att bara vara. Njut av
god mat och härlig skärgårdsnatur, tillsammans med 
vänner och familj, ibland behöver man inte krångla till 
det så mycket mer… 

I paketet ingår:
- Heldags cykelhyra
- Logi i dubbelrum en natt
- Specialkomponerad 4-rättersmiddag
- Värdshusets frukostbuffé

Pris: 2015:- / person / dygn

www.utovardshus.se                    08-504 203 00

http://www.utovardshus.se/
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