
Ta dig ut till Öckeröarna.

Bo på Havskattens vandrarhem granne med havet.



Välkommen till Havskatten vandrarhem. Hos 

oss bor du i ett modernt vandrarhem mitt på 

kajkanten i gemytliga Hönö Röd. Bjud vän-

nerna på kalas i vår fina festlokal eller ha 

företagets konferens här. Vi erbjuder ett fan-

tastisk läge med havet som närmsta granne 

– året om. Här har du närhet till salta bad, sol-

varma klippor, Ersdalens naturvårdsområde 

och härliga dagsutfärder på havet.

FEstlokal  Bjud till bröllop eller till fest med en fan-

tastisk utsikt över hamnen! Vår ljusa festlokal med 

anslutning till den stora altanen rymmer upp till 80 

personer. Här kan du konferera eller anordna en 

inspirerande kick-off. Köket är väl utrustat och har 

plats för stora sällskap och matlagningskurser. Du 

kan också laga till din fångst efter en spännande 

dag på havet eller baka äkta Hönökaka i den 

vedeldade bakugnen. Lokalen har storbilds tv.

Du kan bo här när du vill, så länge du vill. 

Granne med havet.



Bjud på festligheter för vänner och bekanta.

Baka äkta Hönökaka i vedeldad bakugn.

UpplEVElsER Alldeles utanför ligger den snabb-

gående båten Port Said som erbjuder härliga 

fiske- och skärgårdsturer, hummer- eller sälsafari, 

möhippetransport eller heldagsturer till Læsø för 

en golfrunda. Med plats för 12 personer.

RUmmEn  Alla våra rum är nya 4-bäddsrum med 

tv, garderob och egen dusch med wc. Tillgång till 

kök för självhushåll i vår vackra festlokal.

BoknInG  Du kan boka enbart boende eller väl-

ja olika paketlösningar med tex konferens och de 

upplevelser på havet som lockar dig.

Varmt välkommen!



Unna dig en ledig stund vid havet. Bo i vårt mo-

derna vandrarhem på kajkanten i gemytliga 

Hönö Röd. Vi erbjuder ett fantastisk läge året 

om med närhet till salta bad, solvarma klippor, 

Ersdalens naturvårdsområde och spännande 

utfärder på havet. Varmt välkommen!

Rödvägen 73, 475 41 Hönö

tel 0706-76 93 60 eller 0704-44 50 62

info@havskatten.com 
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