
 

Alebo Pensionat er et tidstypisk kulturminde, et kurhotel, bygget af tømmer 1897, 

etableret ved helsekilden i Alebodal, som har været kendt siden 16 hundredtallet. 

Hotellet fungerede de første år udelukkende som kursted o badeanstalt. Man 

kombinerede der brønddrikning med forskellige "sundhedsbade", alt under 

lægetilsyn. Kilden i Alebobrunn fungerer stadig, og vore gæster kan drikke det 

mineralrige kildevand. 

 

Alebo Pensionat har værelser til 14 gæster i hovedbygningen, men har desuden 

yderligere 15 senge i annekset lige ved søbredden. Her findes der sauna og 

badestrand 2 meter fra saunadøren. Yderligere har vi en lille lejlighed til max 3. 

Alebo har egen skov med masser af bær. 

 

Værelserne er nyrenoverede og udrustede med TV/dusch, kaffebrygger og toilet. I 

gæsternes fælles opholdsstue findes TV(satellit og DVD), pejs og udgang til balkon 

med en forrygende udsigt over søen Unnen. 

 

I annekset er der sauna og bad med direkte udgang til egen strand. 

 

Restauranten kan tage selskaber på op til 50 madgæster. Der findes også et mindre 

konferencelokale med konferenceudrustning.  

 

Mad og drikke er en væsentlig del af en god ferie. Restauranten serverer 

spændende og varierende retter tilpassede til de forskellige årstiders udbud af 

råvarer. Køkkenet bygger på en blanding af svensk, dansk og fransk madkultur med 

vægten lagt på naturlige produkter fra skov, mark og sø. Alebo sætter en ære i at 

gæsterne kommer mætte fra bordet, så de er velrustede til mødet med den friske 

skovluft og den smukke natur.  Vore kokke bruger kun rene og friske råvarer. Her 

findes ikke konserves eller pulver. 

 

Vi har en stor udeservering, og her kan man sidde under åben himmel eller 

overdækket med udsigt over søen. 

 

Egen strand har vi også med kano og bådudlejning samt bademulighed i en sø, 

hvor vandet er så rent, at de drikker det i Lund og Malmö!. 

 

Alebo Pensionat har udarbejdet et program med 16 udflugter herfra. Med 

turbeskrivelser, kort og GPS-koordinater kan I planlægge jeres ture ud fra vejr og 

interesser. Vil I have en picnickurv med til turen, giver I blot køkkenet et praj.  

 

 

 

Pensionatet ligger i udkanten af byen Unnaryd ca. 120 km fra Helsingborg, 60 

km fra Halmstad og 90 km fra Varberg. Unnaryd er en gammel kulturbygd med en 

rig og særpræget bondekultur og med en levende håndværkstradition. Unnaryd kan 

byde på håndværk, hemsløjd og Sveriges i særklasse fineste museum for de særegne 

"bonadsmålningarna". Inden for en beskeden radius finder man "Chalanderska 

Museet" (snedkeri og ure) i Jälluntofta, "Friesminnet" (svampemuseum) i Femsjö og 

"Brunnsbacka Sågkvarn" nord for Unnaryd, hvor fremstilling af livets nyttigheder 

fra mel og tagspåner til planker o brædder fandt sted frem til 50-erne. Desuden er 

egens kirker et besøg værd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Södra Vägen 66  

   SE-310 83 UNNARYD 

   Tel: +46 (0)371-60018 

   E-mail: info@alebo.se 

   Internet: www.alebo.se 


