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Information
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Kategorier: Upplevelser, Vattenäventyr, Spa,
Konferensanläggningar
Position: 59.7532,19.4069

Kontaktuppgifter
Tel: 0176-43212
E-post: info@soderarm.com
Hemsida: http://www.soderarm.com
Facebook:
https://www.facebook.com/S%C3%B6derarm-AB-338676272896
534/timeline/

Beskrivning
Söderarm ligger på ön Torskär längst ut i
Stockholms skärgård, på gränsen till Ålands
Hav. Sedan 1999 finns här en
konferensanläggning, som är öppen året
runt. Här kan man arrangera en annorlunda
konferens, eller ett privat möte, i lugn och ro med möjlighet till
äventyr. Örn- och sälsafari, sjöfågeljakt,
paddla kajak och mycket mer. Avsluta konferensdagen
med ett bastubad i en gammal
bunker från andra världskriget och/eller njut i vår stora badtunna.
Därefter middag i
utkikstornet.
Fram till 1997 var Söderarms fyr bemannad.
Torskär är fortfarande militärt område, men
inte längre ett aktivt skyddsområde. Fyren, som är
från 1839, är kulturminnesmärkt.

Priser
Se vår hemsida för mer information.

Öppettider
Se vår hemsida för mer information.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning

Från Stockholm respektive Arlanda och Uppsala.

    Från Stockholm ta E18 mot Norrtälje. Från Arlanda ta väg 76
mot Rimbo och Norrtälje.
    Strax innan Norrtälje ta höger mot Kapellskär
    Ca 3 km före Kapellskär står det Räfsnäs 3, sväng vänster.
    Några hundra meter efter 50-skyltar i Räfsnäs står det Räfsnäs
brygga åt höger, sväng.
    Omedelbart på höger sida finns bilparkeringen. Plats 111 112
och 113,framför det det röda huset, tillhör Söderarm AB = fri
parkering. I övrigt finns avgiftsbelagda platser med infart till
vänster om det röda huset.
    Gå ned till kajen ca 300 m. Alternativt kör ned och lasta ur, åk
tillbaks och parkera.
    Den båt ni ska åka med hämtar er på stora kajen = rakt
nedanför vändplanen.
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