
Labbnäs Semesterhem 

www.labbnas.fi 

040 8330495 

labbnas@labbnas.fi 

Facebook: Labbnäs Semesterhem 

Labbnäsvägen 66, 25870 Dragsfjärd 

 

Bo 

Se mera information om övernattningar på papprets andra sida. 

Mat 

Restaurangen är öppen på beställning året om. Eftersom vi 

endast har öppet för beställda grupper kan vi tillsammans med 

våra kunder skräddarsy menyn. Till exempel tillreder vi god 

mat à la Martha, skärgårdens delikatesser och äkta 

husmanskost. Vi har rum för cirka 120 matgäster. 

Vi erbjuder även cateringtjänster och säljer bakverk på 

beställning. 

Högtider så som mors- och farsdag brukar vi fira med ett stort 

buffébord och före julen dukar vi upp ett läckert traditionellt 

julbord.  

Festservice 

Fest i både glädje och sorg kan ordnas i våra stiliga salar, i 

bastustugan eller i vårt mysiga lider. Från alla lokaler har 

man utsikt över den skimrande insjön Dragsfjärden. 

Kurser, workshops och läger 

Labbnäs är en perfekt plats för grupper som i lugn och ro 

vill ordna olika typer av program som till exempel yoga eller 

vattengympa. Till gruppernas förfogande finns rymliga 

salar i huvudbyggnaden och sommartid också 

”Liderbyggnaden” där det finns gott om plats att röra på sig.  

 

Strandbastur med egna simstränder 

Två vedeldade bastur vid vår vackra strand kan användas 

av såväl små familjer till större grupper om tjugo personer. 

På vintern ordnas vinterbad en gång i veckan i vår 

konferensbastu. 

Möte  

Möten och konferenser går fint att ordna i våra trevliga 

utrymmen, både i huvudbyggnaden och i vår stora 

konferensbastu. 
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Vi erbjuder övernattning i 1–4 personers rum i huvudbyggnaden                                       

eller i radhuset i lägenheter anpassade för 1–7 personer.                                                                                

Totalt har vi övernattningskapacitet för cirka 40 personer. 

 

 

Huvudbyggnaden                       Radhuset  

I priserna ingår frukost       I priserna ingår frukost 

1.8–30.6            1.8–30.6. 

Enkelrum pris 56 euro/natt               Enkelrum pris 61 euro/natt 

Dubbelrum pris 92 euro/natt          Dubbelrum pris 102 euro/natt 

1.7–31.7                      1.7–31.7 

Enkelrum pris 61 euro/natt               Enkelrum pris 71 euro/natt 

Dubbelrum pris 102 euro/natt          Dubbelrum pris 122 euro/natt 

 

 

  

 


