
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

Få privathem, äfven om de äro uppförda efter ägarnas önskningar, äga väl den ”luft under vingarna” som detta hem, hvarje rum 
frikostigt tilltaget – och ändå verkar det inte sanatorium, utan ett hem. Ett hem av stora mått visserligen, men ändå intimt....så 

beskrivs Villa Pauli i 1919 års upplaga av Svenska Hem. 

Genom sitt underbara läge i Djursholm med utsikt över Askrikefjärden, det unika huset med en sällsam atmosfär utmärker sig 
Villa Pauli som en mycket speciell plats. Villa Pauli är inte en konferensanläggning i vanlig bemärkelse, det stora huset användes 
som privathem ända in till mitten på 60-talet och byggdes för att rymma både stora och mindre arrangemang. Här finns alla de 
faciliteter som behövs för att umgås, för alla tillfällen oavsett om det är i arbete, fritid och fest. Det finns möteslokaler, hotellrum, 
restaurang, bar, festvåning, vinkällare och gym med bastu och utomhus badtunna. 

På entréplanet ligger foajén med träpanel som täcker väggarna och fungerande öppen spis, festvåning och restaurang. Vinkällaren 
ligger i källarplan som sig bör för att dryckerna skall hålla rätt temperatur. Paulibaren ligger i anslutning till terrassen som är 
öppen sommartid för frukost, lunch och middag. På plan 1 ligger konferens- och möteslokaler och lounge. Högst upp i huset finns 
flertalet av våra 16 hotellrum med badrum, sängar av mycket hög kvalitet, WiFI och TV. I trädgården ligger Havspaviljongen 
innehållande 1 hotellrum och 3 lägenheter. För den som önskar träna finns vår Relax avdelning med gym, bastu och utomhus 
badtunna. 

Kallelse till UGL kurs mm kommer att skickas ut senast 3 veckor innan kursstart. Kursen startar kl.09.30 på måndag och slutar 
senast kl.14.30 på fredag. 
 

Mat & dryck 

Vi lägger stort fokus på att utveckla Villa Paulis gastronomiska linje och tillagar mat med varsamhet och passion. Varje maträtt är 
komponerade med råvaror av absolut högsta kvalitet som ger de bästa förutsättningarna för en fantastisk smakupplevelse. 

Från Arlanda till Villa Pauli 

���Taxi: Taxi Kurir fast pris ca 520SEK (2012), Taxi Stockholm fast pris ca 520SEK (2012) 

Från Stockholm Central Station till Villa Pauli 

Tunnelbana: Röd linje mot Mörby Centrum, kliv av på station Mörby Centrum. Busshållplats ligger Direkt till vänster utanför 
tunnelbanans entré. Tag buss 606 (mot Djursholms Torg) och Kliv av vid Djursholms Torg. Gå mot vattnet, vik av mot höger på 

Strandvägen. Efter c:a 200 meter ligger Villa Pauli på höger sida. 

Taxi: Taxi Kurir, Taxi Stockholm eller Taxi020, pris c:a 250Sek (beroende på trafiken)  

Länkar www.taxikurir.se, www.taxi020.se, www.sl.se, www.eniro.se (färdbeskrivning) 

Välkommen! 

	  
Villa Pauli, Strandvägen 19, 182 60 Djursholm Telefon +46 (0) 4465780 boka@villpauli.com 


