I MÖJLIGHETERNAS MAGASIN är allt möjligt

hyr en egen ö - Hampholmen eller
en egen sjöbod - Havets Magasin
MAILA EN BOKNINGSFÖRFRÅGAN
maria.kjellsson@vardskapivast.se
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Hampholmens Magasin – hyr en egen ö

Havets Magasin – hyr en egen sjöbod

Världens vackraste väg ligger i Bohuslän, den är blå och skimrande vacker.
Här ligger Hampholmen med Bohusläns mest unika festplats. Perfekt
placerad mitt i Tångenrännan, mitt i havet med en strålande utsikt.
Bröllop, jubileum, fester, kick off, svensexa, möhippa, skaldjursfrosseri,
badtunnebad, konferenser och möten.

I havsnära Havets Magasin bor du i tre lägenheter, eller så öppnar vi upp
hela huset och du får plast med upp till 16 bäddar. Som gäst väljer du
boendeform. Vill du ha självhushåll går det naturligtvis bra eller också
löser vi hela upplägget med aktiviteter, mat etc.

Det mesta av livets bästa är möjligt på Hampholmen. Ett gult magasin som
vi fyller med härligt innehåll.
• 30-35 gäster får plats i magasinet
• Den ca 100 kvm stora bryggan kan dukas
upp för ett stort antal gäster
• Självklart finns möjlighet att spänna segel
över bryggan som skydd för sol och regn
• Det finns även möjlighet att hyra tält att
sätta upp på bryggan

• Meny utifrån gästernas önskemål.
Specialite skaldjur
• Lokalen är fullt utrustad och har
fullständiga rättigheter
• Vedeldad badtunna med uppvärmt
havsvatten och bastu

Under sommarhalvåret hyr vi ut kort- eller helveckor och under övriga året
erbjuder vi olika typer av arrangemang, aktiviteter och du kan hyra vår
stora lokal för fester och konferenser/möten.
Lägenhet med 4 bäddar (2 st)
• Fullt utrustat kök

• 3 sovrum

• Dusch/toalett

• Stort allrum med soff- och matgrupp

• Balkong med utemöbler

• Dusch/toalett

• Gemensam brygga med grill

• Vi ordnar båttransport
• Öppet hela året

Maria Kjellsson

Lägenhet med 8 bäddar (1 st)

Värdskap i Väst maria.kjellsson@vardskapivast.se vardskapivast.se 0706 40 04 48

• Brygga med utemöbler & grill

