Dagstur till Örskär
Tisdag, onsdag, fredag och lördag.
Från Örskärssund Norra Gräsö
Kl 10.40 Uppsamlingstid vid bryggan för båttransport till Örskär.
(Ta vägfärjan senast kl 10.00 från Öregrund.)
Kl. 12.00 Skärgårdslunch serveras i fyrmästarbostaden.
Kl 13.00-14.00 Fyren är öppen för visning.
Kl 15.00 Uppsamlingstid för båttransport till Gräsö,
Kl 17.30 Uppsamlingstid för båttransport till Gräsö.

Pris:

295 kr/ person Båttur med skärgårdslunch inkl . kaffe på maten. Exkl dryck.
Fyrentre’ 40 kr/ person. Familjebiljett 100 kr, max 2 vuxna 2 barn 2-15 år.
Välj mellan:
• Varmrökt lax med färskpotatissallad och romsås.
• Stekt inlagd strömming med kokt potatis och rödlöksröra.
• Grillad kallskuren rostbiff med krämig potatissallad.
•
Dagens vegetariska alternativ
För barnen: 2-15 år. Båttur 70 kr/ barn.
85 kr barnportion av lunchmeny alt kokt korv med bröd 25 kr/st, pannkaka 3 st 65 kr. Normal portion från lunchmenyn 165 kr
Allergier/ specialkost: Vi har laktos och glutenfria alternativ på förfrågan. Meddela allergier i god tid innan ankomst, vi har
mycket svårt att lösa det på plats om vi inte blivit informerade.
Dryck ingår ej, vi har ett bra sortiment av öl, vin och alkoholfria alternativ.

Uteservering utan tak! Obs! begränsat antal platser inomhus. Platser kan ej reserveras!
Fyrvisning: Fyren är öppen för visning mellan kl 13-14. Vi släpper upp ett begränsat antal åt gången. Tiderna för
visning kan ändras tex vid dåligt väder, risk för åska eller om vi har många besökare och behöver dela upp visningen.

BOKA :Boka turen i första hand via mejl boka@orskarsfyr.se senast kl 19 dagen innan. Vi svarar normalt på din
förfrågan inom 3 timmar. Vi tar emot förfrågningar via telefon ,0173-34021, i mån av tid. Uppge: Namn, antal vuxna/
barn, datum och val av lunch från menyn. Bokningen är giltig när vi bekräftat den via e-post.
Avboka dagstur: Fri avbokning !VIKTIGT! att alltid avboka om man inte kommer. Avbokning via mejl eller
telefonsvarare 0173-34021. För större bokningar på fler än 10 personer gäller andra av avbokningsregler, kontakta
oss.

Betalning

för turen sker i restaurangen med kort eller swish i samband med lunchen.

Båttransport: Båten tar 12 passagerare åt gången och kör fler vändor. För att fylla alla platser så lastas båten
efter sällskapen storlek. Ibland kan sällskap behöva delas upp. Vid normala väderförhållanden så kommer alla
inbokade att var över inom ca 30 min. Vissa dagar kör vi med en extra motorbåt. För att transporten ska gå snabbt
och smidigt så lyssna när skepparen ropar upp ert namn och se till alla i sällskapet är på plats

Parkering Det finns ett begränsat antal allmänna p-platser vid Örskärssund. Dessa p-platser finns längs med
vägen innan brevlådorna, på högersida innan man kommer ner till vändplanen. Övriga platser in på småvägar och vid
båthus är privata. Parkera EJ på Örskärs fyrs parkering, dessa platser är reserverade och bokade för de som hyr
boende på Örskär. Tack för att ni respekterar det. Är det fullt på den allmänna p-platsen kan man stå längs med
landsvägen utan att blockera. Vi råder tyvärr ej över den allmänna parkeringssituationen vid Örskärsund.
Inställd båt/ ändrad tidtabell: Vi kan behöva ställa in eller ändra tidtabellen för överfarten med kort varsel pga. av
omständigheter som extremt dålig väderlek, lokala åskoväder, dimma eller tekniskt fel på båtarna. Dessa
omständigheter råder vi inte över. Vi försöker i den mån vi kan att kontakt inbokade via epost om prognosen ser ut att
störa båttrafiken men uppmanar gästen att kolla på vår hemsida om det lovas ostadig väder. Där lägger upp info om
inställda turer ut till ön.
Bra att veta
- Hundar är
välkomna, kopplade i naturreservatet! Hundägare får avnjuta sin lunch tillsammans med hunden på vår uteservering.
-Barnvagn går bra att ta med, fäll ihop den under båttransporten. Vagn går bra att dra upp till fyrplatsen. I övrigt är det
skogsstigar runt ön.
- Båtarna, bryggorna och anläggningen är inte anpassade för rörelsehindrade. En viss smidighet krävs för att ta sig i
och ur båten, nivåskillnader.
-Det är ca 1,5 km promenad till fyrplatsen. Har man svårt att gå längre sträckor finns möjlighet att boka transport mot
en mindre avgift. Kontakta oss då i god tid innan ankomst. -Glass, fika och souvenirer finns till försäljning i butiken. Vi
tar kortbetalning eller swish.
Tips! Vid ankomst till ön har man ca 45-60 min innan lunchen, passa på att se er om på ön innan ni tar er upp till
fyrplatsen. Förslag på olika vandringsstigar finns vid bryggan på Örskär.

Vi önskar er en trevlig dag på Örskär!

