Kvällstur med middag till Örskär 3/7-7/8
Onsdagar och Lördag
Kl 17.45 Båt till Örskär från Örskärssund/Norra Gräsö. (kl 15.15 på förfrågan).
Kl 18.30 Fyrmästarmiddag i fyrmästarbostaden.
Kl ca 21.00 Återresa till Gräsö.

Priser: Fyrmästarmiddag 3 rätter 379 kr. Exkl dryck.
Båtbiljett: 130 kr T/R
Fyrmästarmiddag
Skagenröra på rågbröd alt. ättikströmming på rågbröd.
Varmrökt lax med färskpotatissallad och romsås.
Vit chokladpannacotta med havtornstopping inkl kaffe.
Barnmeny 3 rätter 195 kr ,ostsmörgås, spaghetti med köttfärssås, chokladkaka med grädde alt pannacotta.

Serveringen har fullständiga rättigheter.
BOKA :Boka turen via mail boka@orskarsfyr.se eller telefon 0173-34021 senast dagen innan. Större sällskap
10 pers eller fler 1 vecka innan. Bokningen ska bekräftas för att vara giltig. Uppge. Namn, antal vuxna/ barn,
datum. Sista minuten bokning samma dag i mån av plats.
Avboka kvällstur: Fri avbokning( gäller ej för sällskap på fler än 10, fråga oss.), avboka turen via mail eller
telefon. Avbokning samma dag via tel 0173-34021.
Inställd båt/ ändrad tidtabell: Vi kan behöva ställa in överfarten med kort varsel pga. av omständigheter som dålig
väderlek eller tekniskt fel på båtarna. Dessa omständigheter råder vi inte över. Vi följer dagligen väderprognoserna
och vi meddelar via mail eller sms om oväder är på gång som kan störa båttrafiken.
Bra att veta: -Det finns ett antal allmänna p-platser vid Örskärssund. Dessa p-plaster finns längs med vägen innan
brevlådorna, på högersida innan man kommer ner till vändplanen.
Båtarna, bryggorna och anläggningen är inte anpassade för rörelsehindrade. En viss smidighet krävs för att ta sig i
och ur båtarna.
-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. Vi tar kortbetalning eller swish.
Kommer man ut men den tidigare turen 15.15 finns tid för vandring och bad. Restaurang och kiosk är stäng mellan kl. 1618.30.
Välkomna!

