
Julbordskonferens på  

Utö Värdshus 

 

Ett av stans bästa julbord finns i yttersta havsbandet! 
26 november till 18 december 2021 

På Utö Värdshus smakar julbordet extra bra, kan det vara så att sinnesintrycken av 

150 delikatesser blir så mycket starkare i den klara skärgårdsluften? 

Konferens med julbord, övernattning och helpension 
26 november - 18 december enligt julbordssittning, för grupper över 30p även andra tider. 

Byt ut konferensmiddagen mot julbord för maximal nytta och julstämning. Efter snabb och bekväm färd till 

Utö väntar hemlagade delikatesser, ett julpyntat värdshus och tillfälle att trivas och umgås mellan 

konferenspassen. Och såhär i juletider bjuder vi på konferenslokalen! 

 I paketet ingår: 

 Konferenslokal 

 Förmiddagsfika 

 Konferenslunch 

 Eftermiddagsfika 

 Julbord  

 Logi i dubbelrum eller hotellstuga 

 Frukostbuffé   Pris: 2285 kr/p exkl. moms 
 

Dagkonferens med julbord till lunch 
26 november - 18 december enligt julbordssittning, för grupper över 30p även andra tider.  

Samlas kring ett julbord istället för den vanliga konferenslunchen. Efter snabb och bekväm färd till Utö väntar 

hemlagade delikatesser och ett jul pyntat värdshus som ger tillfälle att slappna av och umgås mellan 

konferenspassen. Och såhär i juletider bjuder vi på konferenslokalen! 

 I paketet ingår: 

 Konferenslokal 

 Förmiddagsfika 

 Julbord till lunch  

 Eftermiddagsfika   Pris: 805 kr/p exkl. moms 
 

Dagkonferens med julbord till middag 
26 november - 18 december enligt julbordssittning, för grupper över 30p även andra tider.  

Konferera hela dagen och njut av härlig julstämning och julbord till middag. Efter snabb och bekväm färd till 

Utö väntar hemlagade delikatesser och ett jul pyntat värdshus som ger tillfälle att slappna av och umgås 

mellan konferenspassen. Och såhär i juletider bjuder vi på konferenslokalen!  

I paketet ingår: 

 Konferenslokal 

 Förmiddagsfika 

 Konferenslunch 

 Eftermiddagsfika 

 Julbord till middag    Pris: 1080 kr/p exkl. moms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julbordskonferens på  

Utö Värdshus 

 
Vecka Dag Datum  Tider 

 

47 Fredag 26 november 18.00 

  Lördag 27 november 11.30, 15.00 & 18.30 
        

48 Fredag 3 december  12.00  & 18.00 

  Lördag 4 december  11.30, 15.00 & 18.30 

  Söndag 5 december  11.30  & 15.00 
 

49 Fredag  10 december  12.00  & 18.00 

  Lördag 11 december  11.30, 15.00 & 18.30 

  Söndag 12 december  11.30 & 15.00 
 

 50 Fredag 17 december  18.00 

  Lördag 18 december  11.30, 15.00 & 18.30 
 

  

På förfrågan kan vi erbjuda julbord andra datum för konferenser och grupper! 

 

 
 

Se mer på www.utovardshus.se eller kontakta oss: 

bokningen@utovardshus.se 

08-504 20 300 

 

 

Uppdaterad 2021-07-21 
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