Sommeren 2021
Vertshuset på Kjønnøya
- mellom Langesund og Kragerø

Vertshuset på Kjønnøya
Havparadiset i Hafsund – Vertshuset på
Kjønnøya viderefører en stolt handelstradisjon
kombinert med moderne overnattingsfasiliteter.
Hafsund skal være stedet for inspirasjon glede
og opplevelse.
Vi vil at Havparadiset skal være møtested
for våre gjester, fastboende, hyttegjester og
tilreisende.

Velkommen!
Kai Roger, Mette og Halvor

Cafe og restaurant
Åpningstider fra 25. juni til 8.august 2021:
Søndag - onsdag 12:30 - 20:00
Torsdag - lørdag 12:30 - 22:00
Hver dag serveres det fra vår à la carte meny.
Her ﬁnner du fristende lunsj og middagsretter Velkommen til
og forfriskninger av alle slag. Vi serverer også
Havparadiset!
kaffe, kaker, is og brus.
Hver helg kommer det nye spennende kokker og
lager menyhelger. Torsdag, fredag og lørdag
serveres en fireretters meny. Menyen kommer på
vår facebook tidlig hver uke.
Vi lager små arrangementer i Skipperstua og
Sjøboden gjennom hele sommeren for 10 til 25
personer.

Gjestebrygge
Det er gjestebrygger for besøkende
til Havparadiset.

Coronafri sone
Vi følger alle retningslinjer fra FHI. Vi tilpasser
avstandsregelen. Vi tar et felles løft for en
coronafri sommer.

Menyhelger
Torsdag, fredag og lørdag serveres en
tre- eller fireretters meny.
25.-26. JUNI ITALIENSKE DAGER
Vi gjentar suksessen med italienske dager fra i fjor.
1.-3. JULI FRA FJORD TIL FJELL
Svein Iversen fra matkurs.no og lang fartstid fra
restauranter i Norge og Frankrike presenterer sin
flotte meny.
8.-10. JULI ROCK AN ROLL - FISKEBOLL
Micke kommer tilbake med temaet Rock an Roll fiskeboll. Gastronomisk galskap hvor hva som
helst kan skje.
15.-17. JULI HAV OG SJØ
Vi gjentar suksessen fra 2019 med Hav og sjø.
Det beste havet kan tilby.
22.-24. JULI FRANSKE DAGER
Marius kommer tilbake med Franske dager. Dette
temaet har vært en suksess hvert år siden 2017.
29-31. JULI GASTRONOMISK LEKESTUE
Vi topper årets sesong med å hente Eirik tilbake.
Han hadde i fjor temaet “en touch av Michelin” og
kommer i år med temaet Gastronomisk lekestue.

Konserter onsdager kl. 19
30.juni: Jørn Hoel
7. juli: Thom Hell
14. juli: Maria Haukaas Mittet
18. juli: Swinging Sunday (17:30)
Hot Club de Norvège kommer på besøk
21. juli: Lars Bremnes
28. juli: Didrik Solli Tangen
Billetter kjøpes på www.tikkio.com
Booking menyhelger: booking.gastroplanner.no/havpardadiset/t

Overnatting
Vi har 7 enheter for overnatting. Her kan det bookes overnatting hele året.
Enhetene er til utleie på døgnbasis eller ukebasis.
RESIDENSEN: 14-16 personer.
7 soverom, 3 bad, stue, kjøkken og
terrasse med sjøutsikt.
JOMFRUHUSET: 10-12 personer
5 soverom, 2 bad, stue, kjøkken, stor
uteplass og plen 10 meter fra sjøen.
LOFTET: 6 personer.
3 soverom, 2 bad, stue, kjøkken
og terrasse med sjøutsikt
HAFSUND 1: 2-4 personer.
2 soverom, 1 bad, stue, kjøkken
og terrasse med sjøutsikt.

HAFSUND 2: 2-4 personer.
2 soverom, 1 bad, stue, kjøkken og
terrasse med sjøutsikt. Hafsund 1 og 2
kan slås sammen og benyttes som en
enhet.
KAPTEINSUITEN: 4-5 personer.
2 soverom, 1 bad, stue, kjøkken og
uteplass.
KRAMBUA: Suite til 2 personer.
Suite: 1 bad, minikjøkken og uteplass.
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- mellom Langesund og Kragerø

Havparadiset AS I Kjønnøyaveien 215, 3967 Stathelle
Havparadiset I www.havparadiset.no I Telefon: 40 12 79 00

