Välkommen!
Vårt personliga och mysiga hotell och konferens hittar du mitt i Gustavsbergs Hamn
nära både till Skärgård och staden!

På hotellet

Mat & Dryck

Mer info om oss

I vårt hemtrevliga ”Vardagsrum” kan
ni umgås, ta något att dricka och
spela biljard, minipingis, sällskapspel och lyssna på musik eller se på
tv. Här kan ni även köpa kaffe & te.

Du kan hitta mer information på
vår hemsida www.blablom.se

En trappa ned finns bastu & relax.

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

När vädret tillåter kan ni välkomna
till på vår uteservering som ligger på
vår innegård, kanske för en fika eller
något kallt att dricka.

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

Hotell Blå Blom

hotellblablom

Utforska Hamnen

Smått & gott

Hitta hit

Gustavsbergs Hamn har vuxit de
senaste åren och är en samlingsplats för konstnärer och hantverkare. Här finns butiker med antikt,
porslin, kläder och presenter.

Taxi: Vi har fasta priser hos
Värmdö Taxi 08-570 357 00
Vi hjälper dig gärna att boka!

Bil: Ta väg 222 mot Värmdö, ta
avfart mot Skevik/Insjön/N Lagnö.
Fortsätt på Gamla Skärgårdsvägen
Sväng sedan höger i höjd med
kyrkan och höger igen mot
hamnen.

Outletbutiker som Ittala,
Gustavsbergs Porslinsfabrik och
Orrefors Kosta Boda
Några meter från hotellet ligger
Gustavsbergs Konsthall och även
Gustavsbergs Porslinsmuseum
som ny-öppnar sommaren 2020.
Ta en trevlig promenad längs vattnet bort mot gästhamnen och fortsätt på Tjustviksrundan och upplev
skogen och naturen. Elljusspår finns
på andra sidan viken i Ekedalspåret

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 vid hållplats Farstaviken.
Gå sedan över vägen mot hamnen.
Ca. 200 m
Se sl.se för tidtabell och biljetter
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