Som en sista utpost inför tusen mil av hav.
Nordsjö och Atlant eller - om man kommer väster ifrån - som en inbjudande välkomstkommitté,
finns här några hundra öar utspridda i havet. De flesta pyttesmå, men två så stora att de haft
bofast befolkning och en egen kulturhistoria att berätta.
På den gamla lotsstationen på ön Ramnö finns värdshuset, inrymt i ett av de gamla lotshusen. Hit
kommer man för att vila, umgås med nära & kära, läsa, vara för sig själv, äta gott, arbeta o
konferera eller inspireras av miljön för att skriva eller måla.

Konferens två dagar
Plats: Väderöarna
Antal: 10-12 personer
11:00
Samling i Hamburgsund
12:00
Serveras en härlig lunch på Färjeläget.
12:30
Ut mot Väderöarna och ni startar med incheckning i enkelrum och sedan ett
konferenspass
15:00
Serveras kaffe med hembakat
Fortsatt konferenspass (eller kanske ngn aktivitet ute på öarna?)
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17:00
Bastu & Badtunna
o I den vackra vedeldade granitbastun och saltvattenstunnorna, alltid
fyllda med färskt havsvatten, och bara några steg från det salta,
kristallklara havsvattnet. Lite kalla pivo….

19:00
Samlas vi för en Ostron Öppning
o Med ett glas Porter, lite kavring, så hjälper jag och Chef, er att
botanisera i denna underbara värld.
20:00
Fortsätter vi middagen med en varmrätt och dessert.
Med Västerhavet som granne så blir det en dito varmrätt
 Chablis till detta
o Sitta här ute och bränna er egna Brülé.
 Ett glas Tokayer 3 Puttonos
Kaffe och avec i ”brasans” sken
Nu somnar Du invaggad av ljudet från ett brusande hav, och vaknar utvilad
nästa dag till doften av nybakat bröd.
08:00
Frukost med småvarm i Värdshuset
Konferens pass
09:30
FM-kaffe med hembakt
Konferenspass
11:30 Lunch
14:30 Åter resa till Hamburgsund

BOBOEVENT

Kontakt:
Tel: Cell & Text +46708402335
Landline: +4633262001
E-mail: bobo@boboevent.se

Mellomtorp Skogen 2
513 93 Fristad
WWW.boboevent.se

