Bra att veta inför ditt dagsbesök
Hitta hit
Med bil: Ta vägfärjan från Öregrund senast kl. 10.00. Aktuell tidtabell för Gräsöleden hittar ni på vägverkets hemsida.

Mer detaljerad vägbeskrivning finns på vår hemsida.
Kommunalt: Kontakta oss om du ska ta dig hit kommunalt. Det är begränsade möjligheter.
Parkering
Ni som daggäster är hänvisade till de allmänna p-platserna vid Örskärssund. Dessa p-platser, ca 15 st, finns på en länga ut med landsvägen innan
brevlådorna, på höger sida innan man kommer ner till vändplanen. Alla övriga områden, p-platser och infarter från landsvägen in på småvägar
och vid båthusen är privata områden eller förhyrda parkeringsplatser för tomtägare och hyresgäster till våra stugor. Där är det EJ tillåtet att
parkera, vänligen respektera det!
Är det fullt på den allmänna parkeringen får man stå i dikeskanten längs med landsvägen tex en bit innan Örskärssund utan att blockera privat
tomter, vägar eller blockera för utryckningsfordon, bussar och andra större fordon.
Hundar är välkomna på turen, kopplade. Hundar är välkomna att var med under lunchen på vår uteservering men får inte följa med in i
restaurangen eller upp i fyren. På båten är det små utrymmen, sitt utomhus på båten med din hund. Gå gärna på sist om möjligt!
Betalning: Vår verksamhet är kontantfri. Hos oss går det bra att betala med kort eller swish. Turen betalas i kassan i samband med lunchen.
Båttransport
Båten tar 12 passagerare åt gången och kör 1-3 vändor beroende på antal inbokade. För att fylla alla platser så lastas båten efter sällskapens
storlek. Ibland kan sällskap behöva delas upp. För att båttransporten ska gå snabbt och smidigt vill vi att man förbereder sig när båten kommer
in och samlar sitt sällskap. Vik ihop ev. barnvagnar så det är klart. Lämna plats för passagerare som ska kliva av. Gå ombord på båten när ditt
sällskap ropas upp i högtalaren.
Vid normala väderförhållanden så kommer alla inbokade att var över inom ca 30 min. Vid blåst så tar transporten längre tid. Vissa dagar kör vi
med en extra motorbåt. Överfarten tar ca 8-10 min. Vind och vattentåliga kläder rekommenderas. Vi har standardiserade räddningsvästar enligt
internationella regler till alla ombordvarande på vår båt som tar 12 passagerare, de används vid ev. olyckstillbud. Vill du ha flytväst på dig eller
barnen på bryggor och under båtfärden med särskild passform eller specifik vikt till barn, rekommenderar vi att ta med egen flytväst. Vid
transport med den öppna motorbåten finns tillgång till flytvästar för alla ombord.
Inställd båt/ ändrad tidtabell: Väder och vind kan växla snabbt så här ute vid öppet hav. Vi kan behöva ställa in överfarten med kort varsel pga.
av omständigheter som extremt dålig väderlek/hård blåst/ dimma eller tekniskt fel på båtarna. Väntetid och ändring av tider kan förekomma vid
tex blåst, lokala åskoväder. Dessa omständigheter råder vi inte över. Om turen behöver ställas in så meddelar vi det via epost senast på
morgonen vid kl .9.00. Vänligen kontrollera er epost innan ni åker hit. Om vi behöver tidigarelägga hemfärden pga att det blåser upp så
meddelar vi det på plats. Vi följer väderprognoserna.
Lunchen serveras i Fyrmästarbostaden,( det stora röda huset på fyrplatsen.)
Vi har en stor uteservering utan tak och ett begränsat antal platser inomhus. Platser inomhus kan ej reserveras. Vid dåligt väder där alla behöver
sitta inomhus kan vi behöva dela upp lunchen i två sittningar. Det meddelas då på båten över.
Restaurangen öppnar kl. 12.00. Börja med att beställa dricka och betala för dig kassan, därefter serverar vi ut lunchen. Vi har fullständiga
rättigheter och ett bra utbud av öl, vin och alkoholfria drycker. Det är fri bordsplacering.
Vänligen respekterar att bord och bänkar utanför restaurangens inhägnad tillhör husen som vi hyr ut. Det är inte tillåtet att ta med egen mat,
dryck eller alkoholhaltiga drycker för förtäring på restaurangens område. (gäller ej barnmat)
Tillgänglighet
Nivåskillnader förekommer beroende på vilken båt som körs och vattenståndet. Tex. 1-2 kliv på stege i och ur båt. Båtarna, bryggorna och
anläggningen är inte anpassade för rörelsehindrade i rullstol. En viss smidighet krävs för att ta sig i och ur båten. Det är ca 1,5 km promenad till
fyrplatsen. Har man svårt att gå längre sträckor finns möjlighet att boka transport på sittkärra efter fyrhjuling, mot en mindre avgift. Kontakta oss
då i god tid innan ankomst. Barnvagn går bra att ta med och köra på vägen till fyrplatsen, vagn med små hjul, typ paraplyvagn rekommenderas
inte.
Toaletter: det finns ett torrdass halvvägs upp till fyrplatsen. På fyrplatsen finns en gästtoalett ute på gården i en av de röda bodarna.
Fyrvisningen: Fyren visas efter lunch, aktuella tider finns i programmet. På lördagar under vår/försommar/höst ingår en lite längre guidning.
Under sommarveckorna när det är fler besökare är det en enklare guidning av fyren.
Naturreservat: Större delen av Örskär är ett naturreservat. Hundar ska hållas kopplade. Mer information om regler finns på Skärgårdsstiftelsen
hemsida. För karta över Örskär se Naturakartan.se eller ladda ner appen i din telefon.
Promenadtips! Vid ankomst till ön så har man ca 1 timme på sig innan restaurangen/kiosken öppnar för lunch kl .12.00. Vill man ta en liten
längre promenad till fyrplatsen via någon av vandringsstigarna så hittar man information om det vid bryggan på Örskär eller så kan man fråga
skepparen. Att gå direkt från bryggan till fyrplatsen tar ca 20 min.
Efter lunch och guidad tur i fyren hinner man i lugn och ro ta vandringsstigen förbi gamla hamnen innan man beger sig mot bryggan för
uppsamling för hemfärd kl 15.00.

Vi önskar er en trevlig dag på Örskär!

