Dagstur till Örskär 5 juli- 7 augusti
Tisdag-Söndag (Turen går ej på måndagar)
Från Örskärssund Norra Gräsö
Kl 10.40 Uppsamlingstid vid bryggan fö r båttransport till Ö rskär. (Båten kö r flera vä ndor)
Kl. 12.00 Skä rgå rdslunch serveras i fyrmästarbostaden.
Kl 13.00 ca Fyrvisning
Kl 15.00 Uppsamlingstid fö r bå ttransport till Gräsö . (Flera vändor!)
Kl 17.30 (Ej sö ndagar) Uppsamlingstid fö r bå ttransport till Gräsö . Vilken bå ttur man vill å ka hem med bokar man på plats i samband
med lunchen.

Pris*:
Alt 1: 369 kr/ person Bå ttur T/R, fyrbesö k och lunch inkl. kaffe på maten. Exkl dryck.
Alt 2: 299 kr/ person Bå ttur T/R och lunch inkl. kaffe på maten. Exkl dryck.
Alt. 3: Endast bå tresa 150 kr T/R per vuxen 80 kr/ barn 2-15 år. Kan bokas i mån av plats tidigast kl 18.00 dagen innan.
Lunchresenä rer har förtur.
*Pga av stigande livsmedels och bränslepriser just nu kan priserna komma att justeras under 2022. Priserna är riktpriser som
kan hinna ändras innan ert besök. Aktuellt pris visas på hemsidan.

Skärgårdslunch GF-Glutenfri. LF-laktosfri
Välj mellan dessa alternativ:
•
•
•
•

Varmrökt lax med fransk färskpotatissallad och romsås. GF.( LF på fö rfrå gan).
Stekt inlagd strö mming med kokt potatis och rö dlö ksrö ra.
Grillad kallskuren rostbiff med krämig potatissallad. GF. (LF på fö rfrågan).
*Vegetarisk alternativ på fö rfrå gan. (GF och LF på förfrå gan).
Dryck ingår ej, vi har ett bra sortiment av ö l, vin och alkoholfria alternativ.

För barnen: Båttur 70 kr/ barn. 2-15 år.
85 kr barnportion av lunchmeny , normal portion från lunchmenyn 169 kr. alt kokt korv med brö d 25 kr/st, pannkaka 3 st
65 kr.
Allergier/ specialkost: Meddela allergier i god tid innan ankomst, vi har mycket svårt att lö sa det på plats om vi inte blivit
informerade.
Fyrvisning: Fyren visas med en guide efter lunchen ca kl 13.00. Tiderna fö r visning kan ändras tex vid dåligt vä der, risk
fö r åska eller om vi har må nga besö kare och behö ver dela upp visningen. Aktuella tider meddelas på plats.
BOKA :Boka turen i fö rsta hand via mejl boka@orskarsfyr.se senast kl 19 dagen innan. Vi svarar normalt på din fö rfrå gan
inom 3 timmar.
Uppge: Namn, antal vuxna/ barn,mobilnummer, datum och val av lunch från menyn. Bokningen är giltig när vi
bekräftat den via e- post. Avboka dagstur: Fri avbokning! Avbokning via mejl eller telefonsvarare 0173-34021. Fö r
stö rre bokningar på fler ä n 10 personer gäller andra av avbokningsregler, kontakta oss.
Vi önskar er en trevlig dag på Örskär!

