UPPLEV TVÅ SKÄRGÅRDSIDYLLER PÅ CYKEL

ÖSTHAMMAR OCH ÖREGRUND
-ETT PAKET MED TVÅ ÖVERNATTNINGAR

PROGRAM DAG FÖR DAG
DAG 1
Strosa runt i Östhammar och
upptäck alla smultronställen
på egen hand. Under
eftermiddagen checkar du in
på Villa Östhammar, njuter av
fika och härlig utsikt från
punchverandan innan
middagen serveras på en
restaurang med fantastisk
utsikt över
Östhammarsfjärden.
DAG 2
Efter den härliga
frukostbuffén bär det av på
cykel mot Öregrund. Du tar
dig längs slingrande
småvägar med flera
möjligheter till uppfriskande
bad. Bo&Kajak i Öregrund

bjuder på fika vid ankomst.
Under dagen och kvällen
cyklar du runt och utforskar
Öregrund eller tar färjan över
till Gräsö. Lunch och middag
kan avnjutas på någon av
Öregrunds restauranger, i
lugn och ro på klipporna vid
vattnet eller laga din egen
middag i muurikka som du
hyr från Bo&Kajak.
Övernattning i stuga eller rum
hos Bo&Kajak.
DAG 3
Frukostbuffé i Bo&Kajaks lilla
paviljong. Kanske ett dopp
före eller efter frukost. Strosa
fritt hela dagen eller påbörja
hemresan...

FÖR FRÅGOR ELLER BOKNING:
Eva Andersson 070-5651877
villaosthammar@telia.com
www.villaosthammar.se
Inger Ljung 070-2805442
bokajak@oregrund.nu
www.bokajak.se

PRIS
1950 kronor per person.
Enkelrumstillägg 1080 kronor.
DETTA INGÅR
Två övernattningar med frukostbuﬀé.
Incheckningsfika dag 1 och 2.
Middag dag 1 (ej dryck). Hyra av
cykel, kartor och tips dag 2.
DETTA INGÅR INTE
Cykel dag 1 och 3. Luncher. Middag
dag 2 och 3.
TIPS
Boka fler övernattningar på Villa
Östhammar om du vill njuta av den
pittoreska staden ytterligare en dag. Boka
cykel för att ta dig runt i Östhammar även
dag 1.
Boka fler övernattningar hos Bo&Kajak i
Öregrund och passa på att paddla kajak i
skärgården. Boka tält med tillbehör och
övernatta på en egen ö. En extra cykeldag
ger dig tid att i lugn och ro uppleva
Gräsön. Bra kartor och beskrivningar för en
extra heldagstur får du av oss.
Hyr muurikka för egen utomhusmatlagning.

