mellan kobbar
och skär

Arkö kursgård
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Välkommen.
Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på
själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård är lugnet aldrig långt borta. Här blir det
unika mötet mellan människor lika naturlig som skärgårdens enkelhet och vår erfarenhet
av att ge er som besökare det lilla extra.
Arkö lotsutkik är en historisk plats. Kursgården ägs
av Sjöfartsverket och har huvudsakligen använts till
interna utbildningar och konferenser. Nu vill vi dela
med oss av denna lilla pärla och erbjuder gäster från
andra statliga verk ett fantastiskt tillfälle att förena
nytta med nöje.
Arkö kursgård ligger i Östergötland, alldeles där
Sankt Anna skärgård börjar. Här ges tillfälle att vara
tillsammans i en avskildhet som skapar lugn vilket ger
möjlighet att fokusera, samtidigt som alla bekvämligheter finns inom räckhåll.. Från Norrköping åker man
med bil över Vikbolandet fram till Arkösund, porten
till Sankt Anna skärgård. Orten är välkänd i seglarkretsar för här anordnas ofta olika tävlingsevenemang.
Ut till Arkö är det cirka tio minuters båtresa. Självklart är det Sjöfartsverkets personal som kommer och
hämtar vid kajen i Arkösund. Storleken på sällskapet avgör vad för slags båt det blir; kursgården har
en egen liten flotta och vid behov används också de
lokala passagerarbåtarna.

Arkö kursgård erbjuder en ostörd konferensmiljö där
deltagarna verkligen kan njuta av atmosfären och av
att vara tillsammans.
Här finns både tv och internet men vår erfarenhet är
att man hellre väljer att njuta av naturen, av utsikten
och av havet. Miljön inbjuder till gemenskap och
aktivitet.
Kursgården är mest känd för sjöräddningsutbildningar
av olika slag. Under åren har man samlats från kustbevakning, polis, försvar och sjöräddningssällskapet
för att gemensamt öva och utbilda sig. Arkö är som
gjort för utbildningar som har med sjö- och båtliv att
göra. Det passar även för den som söker ett tillfälle att
ge sina deltagare en alldeles speciell upplevelse.
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Med havet som granne.
Arkö kursgård ser långt borta ut, men ligger nära. En kort båtresa från Arkösund och
gästerna är framme. Konferenslokaler och boende ligger i anslutning till varandra.

På Arkö finns tre ljusa utbildnings- och konferenslokaler utrustade med
bredband, skrivtavlor, blädderblock, TV, DVD och projektor. Dessutom
finns ett antal grupprum. Sammanlagt finns det plats för 50-60 personer.
Man kan använda lokalerna över dagen eller välja att övernatta på Arkö. Här
finns 35 rum med totalt 50 bäddar. Konferensrum, restaurang och ett dubbelrum är anpassat för funktionshindrade.
Här finns utrymme för fritidsaktiviteter av olika slag. Varför inte koppla av
efter en dags arbete i den varma badtunnan under bar himmel? Både bastu
och badtunna ligger på en brygga alldeles vid havet med en svårslagen
utsikt.
På fritiden kan man också ägna sig åt fiske från roddbåt, spela boule, kubb
eller krocket. Eller varför inte helt enkelt ta en långpromenad i den vackra
skogen?
Varma årstider tar man med sig kaffekoppen ut. Skulle vädret vara lite sämre
så finns det ett par sällskapsrum med dagsfärska tidningar och tv.
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Miljö och upplevelser

Har du lite mer tid
kan vi rekommendera
en tur med den
ordinarie skärgårdslinjen. Från Arkö
kommer du ut till
Aspöja, Lammskär,
och Harstena under
sommarsäsongen.
Där kan man byta
linje och ta sig ända
ner till Gryts skärgård.

För den som uppskattar sjölivet anordnar vi utflykter med båt för hela
konferensgruppen. Det kan vara en rundtur i skärgården eller några timmars med en större segelbåt. Skeppare ingår och picknick-korg får ni
med er.
Runt omkring Arkö finns flera små pärlor som man lätt kan nå med en
kortare tur. Varför inte förlägga grupparbete och fika på en annan ö? Eller
åka iväg på äventyr och hitta på lite lekar? Det blir inte bara en nyttig
samarbetsövning utan även ett personligt minne.
Ibland vill man sjunga långsamhetens lov. Många passar på att använda
den vedeldade bastun på Arkö och det är lätt att förstå. Här kan man sitta
i den sköna värmen och blicka ut över havet. Några få steg från bastun
kan man svalka sig i havsvattnet. En skön avslutning på dagen. Och det är
något som inte är förbehållet sommaren. När snötäcket lägger sig dröjer det
inte länge förrän det finns snöänglar efter bastubadet. För den som föredrar
varmt vatten rekommenderas ett dopp i den uppvärmda badtunnan på bryggan.
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Mat och boende

Man blir hungrig av frisk luft och havsvindar. Vi erbjuder enkel och genuin svensk husmanskost tillagad av råvaror av god kvalitet.
Restaurangen kan ta upp till 60 gäster och har fullständiga rättigheter.
Här serveras frukost, lunch och middag samt enklare kvällsmåltider. Vi
anpassar sittningarna efter gästernas behov. Frukost och lunch serveras
från buffé.
En god natts sömn är en bra start på dagen. Vad sägs om att somna till
vågskvalp och tallarnas sus och vakna till soluppgång över en blå horisont? Samtliga rum har egen toalett med dusch och det är rökfritt. I alla
rum finns möjlighet till internetuppkoppling. Och för den som lyfter
blicken från datorskärmen möter en vacker utsikt från alla håll.
Vi vill att våra gäster ska känna sig hemma hos oss och är lyhörda för
olika önskemål.
Du bokar via telefon eller e-post.
Varmt välkommen!
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”Den som aldrig tänker färdigt får aldrig något gjort.”

Arkö kursgård
Arkö 105
610 25 Vikbolandet
010-478 60 00
www.sjofartsverket.se
arkokursgard@sjofartsverket.se
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