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Vi tror på att skapa en plats där människor möts, utvecklas, inspireras och njuter. Där du som gäst känner dig 
som hemma. Där du kan lägga upp fötterna en stund och lyssna på tystnaden. Där omgivningarna: skogen, 
ängarna och sjön bidrar till lugnet som råder. Där du ges möjlighet att fylla på själens batterier för att sedan 

energifylld ta dig an dagen! 

Det för oss är Två Skyttlar! 

Vårt läge; 
50 minuter från Göteborg, 35 minuter från Landvetter, 45 minuter från Varberg, 45 minuter från 
Gekås samt 30 minuter från Borås. Två Skyttlar ligger mitt i Västsverige i den vackraste av 
miljöer. Med skogen, ängarna och sjön som inramning. 

Våra rum; 
60 rum, personligt inredda med textilier från tygriket. Många av våra rum ha balkong eller terrass 
med utsikt över den vackra naturen och sjön som omger oss. Sov med fönstret öppet och vakna 
av fågelsång istället för trafikbrus. 

Fri tillgång till wi-fi, gym, upplyst motionsspår, längre löparspår i skogen. 

Mat & Dryck 
Efter säsong, gärna med regionala råvaror tillagar vi maten. Alltid från grunden, alltid med 
omsorg om råvarorna och framför allt om dig, vår gäst! Smaken av Två Skyttlar är tydlig oavsett 
om det är det härbakade brödet, vår rostade müsli eller eftermiddagsfika du äter. 

Omgivningen 
Hur ofta lyssnar du på tystnaden? Släpper ned axlarna en stund, blundar och bara är, här och nu? 
Det finns koppling mellan upplevelserna i naturen och det vi idag kallar mindfulness Därför 
använder vi våra underbara omgivningar så mycket vi kan. Till så mycket vi kan. En del av våra 
gäster äter sin lunch utomhus, andra förlägger sona övningar och aktiviteter där. Och några vill få 
tid för reflektion och stillhet på egen hand. Hos oss är naturen alltid närvarande… 
Sedan 2001 är vår verksamhet Svanen-märkt. För oss har det alltid varit en självklarhet att vara en 
del av naturen kring oss och skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet. 

 

Välkommen hem till oss! 

         


