
Velkommen til sommerens beste
opplevelser. Beach Bar´en bærer preg av
sydlige strøk med tak av palmeblader,
stemningsfullt lys og tropiske vibber. Her
serveres sommerens friske slush, kalde
drikker, drinker, milkshake´s & iskrem.

Beach Bar´en er åpen for både
dagsbesøkende og gjester som bor på
hotellet.

MER INFORMASJON

Kragerø Resort er stemt frem av golfere til
prisen «Norway`s Best Golf Hotel» for
syvende år på rad og for første gang
mottar vi også prisen Norways Best Golf
Course! Nyt flotte sommerdager på en av
landets beste golfbaner. 

MER INFORMASJON

Du kan du nyte den deilige norske
sommeren i et område med flotte
bademuligheter. Alt du trenger å ta med
deg er godt humør og forventningene om
en deilig dag med bading og kos. Solstoler
og solsenger er tilgjengelige for utlån og
for å kjøle deg ned etter du har nytt solen
kan du benytte deg av stedets fantastiske
bademuligheter. 

Her finnes det stupetårn i to høyder og
klatrevegg som henger over vannet for de
litt mer vågale.

Kragerø med sine mange småvann og en
fantastisk skjærgård er et eldorado for
padleentusiaster og byr på et variert
terreng. Hos oss kan du leie kajakk for en
sporty eller avslappende dag på sjøen. Ta
turen ut til øyer og stille viker. Dette er
muligens en av de beste måtene du kan
oppleve hele Kragerø.

MER INFORMASJON

HOTEL MAT & DRIKKE KONTAKT OSS

Velkommen til Sommeridyll på Kragerø Resort

Velkommen til norsk skjærgårdsidyll på Kragerø Resort. Her kan du nyte lange varme
sommerdager med bading, beachvolley, kajakkpadling, god mat og drikke.

BEACH BAR

NORGES BESTE GOLFHOTELL

FLOTTE BADEMULIGHETER

KAJAKK

MAT OG DRIKKE

Kragerø Resort satser stort på mat & drikke. Ikke bare har vi gleden av å ha utrolig dyktige
kokker med nasjonal og internasjonal erfaring, men vi har også direkte tilgang på noen av de

beste råvarene havet har å by på

MER INFORMASJON

SOSIALE MEDIER 

Vi i Kragerø Resort setter pris på tilbakemeldinger. Har du noen kommentarer eller andre
tilbakemeldinger setter vi pris på om du legger igjen en tilbakemedling på  TripAdvisor.

Kontakt oss:
Kragerø Resort

Stabbestadveien 1
3788 Stabbestad, Norge

booking@krageroresort.no

Tlf: 35 97 11 00

https://www.krageroresort.no/beachclub/
https://www.krageroresort.no/golf/
https://www.krageroresort.no/aktivitet/kajakk/
https://www.krageroresort.no/
https://www.krageroresort.no/spise-drikke/
mailto:booking@krageroresort.no
https://www.krageroresort.no/spise-drikke/
https://https/facebook.com/krageroresort/
https://www.instagram.com/krageroresort/feed/
https://www.krageroresort.no/

