
 
Alebo Pensionat är ett tidstypiskt kulturminne, ett kurhotell, byggt i timmer 1897, 
etablerat vid hälsokällan i Alebodal, som har varit känd sedan sexton hundratalet. 
Hotellet fungerade de första åren uteslutande som kurort och badanstalt. Man 
kombinerade där brunnsdrickning med olika "sundhetsbad", allt under läkartillsyn. 
Än idag rinner källan till i Alebobrunn, och våra gäster kan nyttja det mineralrika 
vattnet. 

 
Alebo Pensionat har rum för 14 gästar i huvudbyggnaden, men dessutom 
ytterligare 17 bäddar i annexet ända nere vid sjökanten. Här finns bastu och 
badstrand 2 meter från bastudörren. Dessutom finns en liten lägenhet till max 3. 
Alebo har egen skog till olika aktiviteter. 

 
Rummen är nyrenoverade och utrustade med TV/dusch och toalett. Det finns TV 
(satellit och DVD), öppen spis och utgång till balkong med en förtjusande utsikt 
över sjön Unnen i gästarnas gemensamme vardagsrum. 
 
I annexet finns bastu och badrum med direkt utgång till egen strand. 
 
Restaurangen kan ta sällskap på upp till 50 matgäster. Det finns även en mindre 
konferenslokal med konferensutrustning.  
 
Mat och dricka är en väsentlig del av en god semester. Restaurangen serverar 
spännande och varierande rätter anpassade till olika årstiders utbud av råvaror. 
Köket bygger på en blandning av svensk, dansk och fransk matkultur med tonvikten 
på naturliga produkter från skog, mark och sjö. Alebo sätter en ära i att gästerna 
kommer mätta från bordet, så att de är väl rustade för mötet med den friska 
skogsluften och den vackra naturen.  Våra kockar använder bara rena och färska 
råvaror. Här finns inget konserv eller pulver. 
 
Vi har fullständiga rättigheter, och vår prispolitik gör det möjligt att dricka 
öl, gott vin och dylikt till maten eller vid spisen. Vi serverar även i trädgården och 
vid stranden. 
 
Alebo Pensionat ligger i gränstrakterna mellan Halland och Småland direkt vid 
den 1,5 mil långa sjön Unnen. Här finns allt - från susande granskogar, ljusa 
björklundar och öde klippöar till fridlysta fågelreservat och brusande bäckar i ett 
spännande geologiskt landskap.  
 
 
 

 
Pensionatet ligger i utkanten av byn Unnaryd ca 13 mil från Helsingborg, 6 mil 
från Halmstad och 9 mil från Varberg. Unnaryd är en gammal kulturbygd med en 
rik och särpräglad bondekultur och med en levande hantverkstradition. Unnaryd kan 
bjuda på hantverk, hemslöjd och Sveriges i särklass finaste museum för de säregna 
"bonadsmålningarna". Inom en beskedlig radie finner man "Chalanderska Museet" 
(snickeri och klockor) i Jälluntofta, "Friesminnet" (svampmuseum) i Femsjö och 
"Brunnsbacka Sågkvarn" norr om Unnaryd, där tillverkning av livets nyttigheter 
från mjöl och takstickor till plank och brädor ägde rum fram till 1950 talet. 
Dessutom är traktens kyrkor värda ett besök. 
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