
Varbergs Kusthotell 

Nils Kreugers väg 5, 432 53 Varberg.  

Telefon +46 340 62 98 00 

E-post: varbergskusthotell@comwell.se                                                                             

www.varbergskusthotell.se 

” Att det vilade någonting speciellt över jordplätten som vårt hotell har sin plats 

på kom en doktor vid namn Johan Severin Almer underfund med redan i början av 

1900-talet. Det var då han öppnade Kustsanatoriet Apelviken, som vår kurort först 

hette. Att han valde just den här platsen berodde på hans fasta övertygelse om att 

sol, frisk luft, salta bad och näringsrik kost hade stor inverkan på hälsan. En 

helande livsåskådning som vi bär med oss än idag. Vi är otroligt stolta över att 

föra vidare ett så fint arv och vi tänker såklart att vi är en del av historien vi också. 

Alla kopplar av på olika sätt och därför erbjuder vi en mängd alternativ för våra 

besökare. Vissa hämtar näring till tonerna av havets rullande vågor, andra väljer 

en lång lunch och en tredje älskar att njuta av varma bad och skön massage. Här 

gör man lite som man vill. Huvudsaken är att alla som hälsar på hos oss lämnar 

med en lite större dos välbehag i kroppen”  

 

 

 

Apelvikens lägenhetshotell 

Sanatorievägen 4 

432 53  Varberg                                                                                                                                         

Tel: 0340 - 64 13 00 

E-post: info@apelviken.se 

www.apelviken.se 

Vårt hotell har bara sviter - men vi kallar det lägenhet. Det är i stort sett samma 

sak men vi har bytt ut minibar mot kylskåp, som du själv fyller med det du själv vill 

och dessutom lagt till ett fullt utrustat kök!                                                                     

Vi tycker inte du skall nöja dig med ett rum när du bor på hotell - hos oss får du 

tre! Vårt lägenhetshotell ger dig högsta komfort och ett riktigt bekvämt boende i 

två sovrum, allrum och kök. Uteplats, fri parkering i direkt anslutning till boendet 

och fritt trådlöst nätverk. Och en stor frukostbuffé med det mesta man förväntar 

sig; ägg och bacon, köttbullar, müsli, frukt, ostar och så vidare 
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