KRAGERØ RESORT – MER ENN ET HOTELL
Ønsker du et opphold med avslapping, aktiviteter og gode konferansefasiliteter? Kragerø Resort har opplevelser for
alle, og tilbyr mer enn bare lekre hotellrom. Her kan du hygge deg med spa, aktiviteter, trening og nydelige
matopplevelser. I løpet av året arrangerer vi en rekke konferanser, konserter og events. Her er det kort vei til langt
vekk. Nyt fasilitetene våre i flotte omgivelser utenfor byen. Den rolige atmosfæren og de varierte aktivitetene legger til
rette for å knytte og styrke sosiale bånd. Du kan nyte nærheten til sjøen ved vår eksklusive Beach Club. Vi har også
Norges fineste badstue der du kan nyte panoramautsikten over Kragerø skjærgård. Vi har gode konferansefasiliteter og
tilpasser både lokaler, aktiviteter, mat og drikke til deres behov. Ta bedriften videre til neste steg i energigivende,
nyskapende og interessante omgivelser.

Kom å se Kragerø med Edvard
Munchs øyne!
Vi tilbyr turer med guide i Munchs fotspor og kart til
egne vandringer.
Velkommen til Munchs Kragerø!
www.munchikragerø.no • www.kultur-kameratene.no

AKTIVITETER FOR ALLE
SESONGER OG GRUPPER
Avkobling trenger ikke å bety at man
sitter stille. På Kragerø Resort legger vi
vekt på at det skal være morsomme og
varierte aktiviteter for alle. Opplev
skjærgården på nært hold gjennom
fartsfylte opplevelser med Kragerø Ribb.
Her får du høye bølger og adrenalinkick i en 30 fots ribb. Dette er både gøy
og spennende, og passer for de fleste
året rundt. Vi står for varmedress om
vinteren og annet sikkerhetsutstyr.
Vi har en unik golfbane omgitt av skog
og svaberg, og er stolte av å være kåret
til Norges beste golfhotell fem ganger
på rad. Hos oss kan dere spille golf
og Nighttime Golf med led-baller og
glowsticks. En populær aktivitet for
grupper (10–150 deltakere) er
golfbilsafarien vår, der dere deltar i et
rebusløp og skal løse ulike oppgaver,
med golfbiler som fremkomstmiddel.
Etter en lang dag kan du slappe av i vår
flotte spaavdeling, som tilbyr en rekke
avslappende og rensende behandlinger.

Interessert i enkelt båthold?

Da må du snakke med Sandtangen.
Komplett vinteropplag innendørs. Henter og bringer båter til flytebryggene.
Lagring innendørs også i sesongen, hvis du ikke skal bruke båten på en stund.

Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal • www.sandtangen.no • tlf. 35 98 47 60

KULINARISKE
OPPLEVELSER
Mat er en stor del av et godt opphold.
Kragerø Resort er stolte av å ha et
utsøkt kjøkken. Kokkene våre
komponerer et utvalg av lekre retter
basert på sesongens råvarer. Harmoni i
smak og farger er nøkkelord.
I lobbybaren kan du nyte retter basert
på italiensk og amerikansk matkultur i
en avslappet og rolig atmosfære.
Vi tilpasser menyer etter ønske til møter
og konferanser. God mat og drikke er
viktig for en komplett opplevelse.

Kragerøs skjærgård byr også på flere
spennende opplevelser, og det er gode
muligheter for øyhopping.
Med Kragerø Fjordbåtselskaps hyppige
avganger kan du oppleve flere øyer i løpet
av bare en dag. Sjekk rutetidene for å
skreddersy din drømmedag i skjæra.
tlf: 91 67 83 52
mail: grunde.knudsen@olavthon.no
web: www.amfi.no/kjopesentre/amfi-kragero

Ytre Strandvei 1
3770 Kragerø
Tlf: 400 05 858

KONFERANSE
– ALT PÅ ETT STED!
Hva med et fantastisk kickoff på Kragerø
Resort? Her får dere unike
naturopplevelser, god mat, et bredt
aktivitetstilbud, frisk sjøluft og en
behagelig atmosfære. Vi tilbyr
opplevelser for små og store, og tar i
mot konferanser helt opp til 450
personer.

BEACH CLUB – EKTE
SKJÆRGÅRDSIDYLL
På Kragerø Resort Beach Club kan du
nyte lange varme sommerdager med
bading, beachvolley, kajakkpadling, god
mat og drikke. Kragerø Resort Beach
Club ligger i umiddelbar nærhet til
skjærgården. Her har vi båtplasser for
besøkende, både for overnatting og
dagsbesøk. Gjennom sommerhalvåret
har vi et variert og spennende program.

Når drøm blir til
virkelighet
Tlf. 35 98 11 00 • Storgata 16, 3770 Kragerø
www.privatmegleren.no

Enhver fritidsbolig har noe unikt ved seg.
Vi kaller det for det gylne kvadrat, og vår jobb er
å finne de som vet å sette pris på akkurat ditt.
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