
  
 

 Bra att veta! 

❖ Incheckning från kl. 15.00  
❖ Utcheckning senast kl. 13.00  
❖ Personal finns tillgänglig för receptionsärenden under restaurangens öppettider, övrig 

tid når man oss på telefon/sms/mail. 
❖ Bokningsregler:  

Helg eller kortvecka: Om avbokning sker efter att bokningen är bekräftad fram till 40 
dagar innan ankomst sker ingen återbetalning av/debiteras delbetalningen (25% av 
bokningsbeloppet). Sker avbokning då det är mindre än 40 dagar kvar till ankomst 
sker ingen återbetalning av/debiteras det totala bokningsbeloppet.     
Veckobokning: Om avbokning sker efter att bokningen är bekräftad fram till 60 dagar 
innan ankomst sker ingen återbetalning av/debiteras delbetalningen (25 % av 
bokningsbeloppet). Sker avbokning då det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst 
sker ingen återbetalning av/debiteras det totala bokningsbeloppet. Vi erbjuder inte 
något avbokningsskydd utan hänvisar gästen att se över sitt privata reseskydd via t.ex. 
bank och hemförsäkring. Betalning sker via faktura som skickas ut separat via vår 
betalningstjänst. 

❖ Bokning med husdjur: Meddela alltid vid bokningen om du har med dig husdjur. Läs 
under respektive boende om det går att ta med husdjur. 

❖ Parkering vid Örskärssund Anläggningen har egna förhyrda P-platser för dig som 
bokat boende. Begränsat antal platser/ boende, större sällskap bör samåka! Se din 
bekräftelse för mer info eller kontakta oss.  

 
❖ Båttransport på från Örskärssund/Gräsö:                                                                  

Båtbiljett 110 kr/ vuxen 70 kr/ barn 2-15 år                                                                                                                                         
 

Båttider sommar: Uppsamlingstid för incheckande gäster på ankomstdagarna 
söndag/torsdag: kl. 14.40 eller 17.45 på förfrågan. Övriga dagar kl 15.15 eller 17.45. Ej 
ankomst/avfärd på måndagar. 

      Återresa kl 14.00 söndag/torsdag  (15.00 övriga dagar)eller kl 10.10 på förfrågan.  
       
❖ Båttider vår/försommar/höst Helg: Utresa Fredag 14.40 eller 19.10.                                          

( 17.45  från sista veckorna i september pga mörkret)                                                                             
Återresa söndag 10.10 eller 14.00. Övriga dagar kör vi 1-2 gånger/ dag. 

                              
❖ Ska du åka kollektivt?  Det är begränsade möjligheter att ta sig till oss med 

kollektivtrafiken. Kontakta oss ang. det innan du bokar. 
❖ Tidtabell för Gräsöfärjan hittar ni på www.trafikverket.se/grasoleden.  
Det är knappt 1,5 km promenadväg från passbåten till fyrplatsen. Bagaget transporterar 
man själv, kärror finns att låna. Hjälp med bagagekörning med fyrhjuling kan bokas mot 
tillägg 400 kr T/R. Bagagetransport ingår vid bokning av hel vecka. 

http://www.trafikverket.se/grasoleden


  
 
❖ Tillägg:   Lakan slutstädning och bagagetransport kan bokas mot tillägg,  frukostpaket 

erbjuds bara under lågsäsong. Se prislista under respektive boende. 
❖ Ta med mat och boka måltider i restaurangen. 
❖ Boendet hos oss är utrustat för självhushåll.  Det finns ingen livsmedelsbutik på 

Örskär. Beroende lite på säsong, går det att boka in sig för några måltider i 
restaurangen. De flesta som besöker oss bokar in 1-2 måltider, tex en middag och en 
eller två lunch och sköter resten i självhushåll. Vår restaurang har en liten fast men 
genomtänkt meny som är mycket uppskattad. Restaurangen har fullständiga 
rättigheter och ett bra sortiment av vin, öl och alkoholfria drycker. 
 

❖ Restaurangen finns i den gamla fyrmästarbostaden och stämningen vid middagarna är 
mycket familjär och avslappnad. Vi kan ha ca 20 sittande gäster inomhus och något 
fler ute när vädret tillåter.  

❖ Sommar v 27-31 Restaurangen är öppen för lunch tisdagar- söndagar ( måndagar 
stängt ). Öppet för middag på onsdagar och lördagar. Alla måltider bokas i god tid 
innan ankomst, reservera gärna platser redan vid bokningstillfället av logi.   

❖ Vår/höst är restaurangen öppen på fredagen för middag och lördagar för lunch och 
middag. För lite större sällskap kan man på förfrågan boka måltider till andra dagar. 
Måltider bokas alltid i god tid innan ankomst. Gärna redan vid bokningstillfället! I 
restaurangen finns även enklare fika utan förbokning, en kioskdel med glass, godis och 
snacks.                                                                                                                                                              
Restaurangen passar bra för familjefiranden för sällskap upp till 20 personer.                                                                                             

❖ Kranvattnet är av hög kvalitet. Vi har en egen avsaltningsanläggning som försörjer 
hela anläggningen med godkänt fint dricksvatten.  

❖ Egen dusch och toalett i varje boende.  
❖ Besöka fyren: Fyren får endast besökas med guide. Ni får information på plats vilka 

tider vi har fyrvisning under er vistelse. 
 

❖  Privat fester, midsommarfest och arrangemang som möhippor, svensexor och 
liknande är i allmänhet inte tillåtet i boendet. Kontakta bokningen så kan vi höras 
närmare om dina planer. Vi hjälper er gärna med ert firande i restaurangen.  

❖ Om du bokar vår anläggning eller våra tjänster åt tredje part (t.ex. som en fristående 
del eller en del i ett arrangemang om du är  
bokningsbyrå, företag eller förening som t.ex. bokar åt din kund eller medlemmar) 
behöver du vår skriftliga tillåtelse. Stäm av med oss om du är osäker. Arrangemang, 
event, privata visningar och guidningar och liknande organiserade aktiviteter eller 
kommersiella aktiviteter inne på fyrplatsområdet är inte tillåtna utan vårt skriftliga 
medgivande. Kontakta oss för mer info. 

❖ Anläggningen och båttransporten är inte anpassad för rörelsehindrade. 
❖ Hela verksamheten är kontantfri. Kort och swish går bra. 

 
Välkomna till Örskärs fyr! 

Erik & Katarina med familjer 


