Ett dygn på Utö med skolklass eller ungdomslag
Utö är ett spännande utflyktsmål för skolklasser och föreningar. Här finns en säregen natur med tydliga spår efter
inlandsisen, många mineraler att upptäcka och en spännande och intressant historia att studera, från gruvdrift och
svartsotiga gruvdrängar, skövlande ryssar som brände och härjade ön i början av 1700-talet; till sekelskiftets tid då Utö
förvandlades från brukssamhälle till fashionabel badort med gäster som Evert Taube och Greta Garbo. De stora,
vattenfyllda gruvhålen och de gamla gruvarbetarbostäderna på Lurgatan är spännande spår från gruvtiden och fakta
och kuriosa finns att se i det lilla gruvmuséet.
Skolklasser och ungdomsföreningar som gästar oss bor bekvämt och praktiskt i vandrarhemmet Skärgården.
Vandrarhemmet ligger i backen mellan Utö Värdshus och hamnen vid Gruvbryggan och har från sina balkonger en
fantastisk utsikt över Mysingen och inloppet till Utö. Ni bor tillsammans i flerbäddsrum med gemensamma toalett- och
duschutrymmen i korridor. Sänglinne och avresestädning kan beställas extra.
Alla måltider i paketet serveras på anrika Utö Värdshus, ni väljer lunch och middag från vår anpassade skolresemeny och
på morgonen hugger ni in på vår härliga hotellfrukostbuffet.
Här i Gruvbyn finns även cykeluthyrning och ett aktivitetsområde med minigolfbana, beachvolley, grusfotbollsplan,
streetbasket och boule samt Aktiv Skärgård med kajaker och ett stort aktivitetsutbud. Vi kan även hjälpa er att boka
guide. Information om båtresor finns hos www.waxholmsbolaget.se
I paketet ingår:
-Boende ett dygn i Vandrarhemmet, del i flerbäddsrum.
-Lunch dag 1
(välj en rätt för hela sällskapet från vår Skolresemeny)
-Middag dag 1
(välj en rätt för hela sällskapet från vår Skolresemeny)
-Frukostbuffé på Utö Värdshus
(ytterligare måltider kan beställas extra)
Pris:

Ankomst söndagar, vardagar samt vårens extrahelger:
675:- per person och dygn inkl moms.
Ankomst lördagar:
775:- per person och dygn inkl moms.
Paketet avser grundskola och gymnasiet. Priset gäller alla i gruppen (barn och vuxna).

Välkommen till skärgården!

www.utovardshus.se

Priset gäller för säsongen 2021

08-504 203 00
bokningen@utovardshus.se

