
 

Alebo Hotel is een cultureel vastgoed, typerend voor de tijd waarin het werd 

gebouwd – een ”hydro” uit 1897, traditioneel gebouwd van hout. Het werd gevestigd 

bij de bron die al bekend was sinds de 16e eeuw. Het hotel werd in de eerste jaren 

uitsluitend gebruikt als herstellingsoord en spa. Het drinken van bronwater ging 

gepaard met verschillende gezondheidsbaden – dit alles onder medische supervisie. 

Vandaag werkt de bron nog steeds en kunnen onze gasten vrij genieten van 

mineraalwater. 

 

Het hotel biedt accommodatie voor 14 gasten in het hoofdgebouw, maar ook 19 

bedden in de annex. De annex bij het meer heeft een sauna en is gebouwd van hout 

in eenvoudige landsstijl. Hier zijn ook ons strand en de boten. Het meer is 16 

kilometer lang. Alebo heeft zijn eigen bos ter uwer beschikking. Hier kom je 

misschien wel een eland tegen! 
 

Alle kamers zijn groot en licht en beschikken over douche, toilet en TV. In de 

gezamenlijke salon bevindt zich een TV (sateliet en DVD), open haard en deuren 

naar het balkon waar u fantastisch uitzicht hebt op het meer Unnen. Alle kamers in 

onze annex hebben een eigen badkamer en een paar treden naar beneden en u staat 

op de oever van het meer. U kunt overal onze 24 MB/s draadloze 

breedbandverbinding in onze faciliteiten gebruiken. Het bijgebouw is een sauna en 

een badkamer met een directe uitgang naar het prive-strand. 

 

Het restaurant heeft een capaciteit voor groepen tot 50 personen. Wij 

beschikken ook over een café/bar met een open haard. Een kleine 

conferentieruimte voor 20 personen kan geboekt worden, en we beschikken 

over alle uitrusting die u nodig heeft, inclusief 24 MB/s draadloze 

breedbandverbinding.  
 

Eten en drinken maken een essentieel deel uit van een volmaakte vakantie. 

Het restaurant serveert spannende en gevarieerde gerechten volgens de 

beschikbare ingredienten van het seizoen. Wij bieden een mengeling van 

Deense, Zweedse en Franse keuken met veel aandacht voor natuurlijke 

producten uit het bos en uit het meer bv. eland en vis. 

Wij voelen het als een eer als de gasten voldaan de tafel verlaten, zodat ze 

goed voorbereid zijn voor hun ontmoeting met de frisse lucht in het bos en de 

prachtige natuur. 

Voor groepen zijn wij bereid om het menu te regelen met de organisator 

zodat wij een uitstekende service kunnen handhaven. 

 

 

Alebo Hotel op de grens van Halland en Småland, vlak aan het 16 km lange meer 

Unnen. Hier kunt u alles vinden van het suizende sparrenbos, het kreupelbos van 

berken en de verlaten rotsachtige eilanden tot beschermde vogelgebieden en 

onstuimige beekjes in een geologisch spannend landschap.  

 

Unnaryd is een oud cultureel dorpje met een rijke en spannende 

landbouwcultuur en een levendige ambachtstraditie. Unnaryd heeft 

kunstnijverheid (hemslöjd) te bieden en het mooiste museum in Zweden waar 

u de unieke ”bonads” schilderen kan bewonderen. Binnen redelijke afstand 

kunt u ook het Chalander Museum vinden ( kabinetten en klokken) in 

Jälluntofta, ”Friesminnet” (museum voor paddestoelen) in Femsjö en 

”Brunnsbacka Sågkvarn”, een oude gecombineerde water- en zaagmolen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Södra Vägen 66  

   SE-310 83 UNNARYD 

   Tel: +46 (0)371-60018 

   E-mail: info@alebo.se 

   Internet: www.alebo.se 


