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.
 Bokningsregler:
Helg eller kortvecka: Om avbokning sker 40 dagar eller mer innan
ankomst sker ingen återbetalning av/debiteras
delbetalningen/bokningsavgiften (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 60 dagar eller mer innan ankomst
sker ingen återbetalning av/debiteras delbetalningen/bokningsavgiften
(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.
 Bokning med husdjur: Meddela vid bokningen om du har med dig
husdjur. Läs under respektive boende om det går att ta med husdjur.
 Verksamheten är tyvärr inte anpassad för rörelsehindrade. Man måste
kunna ta några steg på en stege från båt till brygga om det är lågvatten.
Det är en promenad på knappt 1500 meter från bryggan på Örskär och
upp till boendet vid fyrplatsen.
 Från Stockholm är det ca tre timmars resa med bil. Från Uppsala ca två
timmar.
 P-plats vid Örskärssund Anläggningen har egna förhyrda P-platser för
dig som bokat boende. Se din bekräftelse för mer info. Större sällskap
bör samåka om möjligt då det finns ett begränsat antal p-platser. Övriga
p-platser och markytor runt båthus och skjul är privata.
 Båttransport: Båtresa Gräsö-Örskär tur och retur: 110 kr/vuxen, 70
kr/barn (under 16 år). Betalas på plats i receptionen med kontokort eller
swish. Båttider sommar: Uppsamlingstid för incheckande gäster kl.
14.40 på bryggan vid Örskärssund. Senare incheckningstur finns på
förfrågan. Var på plats på bryggan senast 10 min innan. Vid många
passagerare kör båten flera vändor och det kan då bli lite väntetid. Varje














tur tar ca 20 min t/r. Vid hård vind tar turerna längre tid. 12 personer
per båttur, sällskap kan behöva delas upp. Båttransport kan även ske
med en öppen motorbåt som tar ca 5 personer åt gången.
Båttider vår/höst, olika tider beroende på veckodag se
bokningsbekräftelsen för info.
Ska du åka kollektivt? Det är begränsade möjligheter att ta sig till oss
med kollektivtrafiken. Nu under rådande läge med Corona
rekommenderar vi er att inte åka kommunalt till oss. Om ni blir sjuka på
plats måste ni kunna säkerställa att ni kan bli hämtade.
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.
Tillägg: Lakan, slutstädning frukostpaket kan bokas mot tillägg,
beroende på säsong. Se prislista under respektive boende.
Under vecka 27-32: Restaurangen har öppet för lunch, tisdag-söndag.
Kvällsöppet med middagsservering onsdag och lördag. För större
sällskap kan middag oftast ordnas även andra dagar. Måndagar är
restaurangen/kiosken stängd. I restaurangen finns även enklare fika, en
kioskdel med glass och godis, öppet mellan kl. 12-16. Vi har fullständiga
rättigheter, alkohol från restaurangen får dock ej tas med ut i stugor och
lägenheter utan avnjutes på uteserveringen eller inne i restaurangen.
Måltider som lunch och middag förbokas alltid. Obs att det inte finns
någon livsmedelsbutik på ön.
Under vår och höst är restaurangen öppen på lördagar för lunch och
middagsservering. För sällskap kan middag/lunch oftast ordnas även
andra dagar. Anmäl intresse i samband med bokningen.
Kranvattnet är gott och av hög kvalitet. Vi har en egen
avsaltningsanläggning som försörjer hela anläggningen med godkänt
dricksvatten. Notera dock att vi har ett begränsat vattenlager per dygn
så var sparsam under din vistelse.
Egen dusch och toalett i varje boende.
Fester och arrangemang som möhippor, svensexor och liknande är i
allmänhet inte tillåtet. 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. Detta för att
anläggningens gäster inte ska störas. 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. Både
föreningar och företag anordnar aktiviteter hos oss årligen och i de allra
flesta fall går det bra, bara vi vet så vi kan planera i förväg.
 Hela verksamheten är kontantfri. Kort och swish går bra. Vårt
betalningssystem med kassa och fakturering sker genom Zettle (f.d.
IZettle).
 Drönarflygning kräver särskilt tillstånd i naturreservat utöver vanliga
tillstånd för flygning av drönare.

Listan är uppdaterad 3 mars 2021.
Välkomna till Örskärs fyr!
Erik Beckman & Katarina Utberg med familjer

