GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING AB

INFORMATION OM VÅRA STUGOR
Nyinredda stugor till betydligt lägre pris än hotell!
Från alla våra nyinredda stugor på campingen (men ej Singökorsets) kan man njuta
av den vackra havsutsikten. Vi har trevliga 2, 4 och 6 bädds-stugor med självhushåll.
Stugorna är inredda med sköna lyxiga resårsängar med stoppad sänggavel som ger
ett bekvämt ryggstöd när du sitter i sängen och läser.
Endast i 6 bädds-stugorna finns dusch och toalett samt fullutrustade kök med
spisplatta, mikro, kylskåp, vattenkokare och kaffebryggare. Allt som kan tänkas
behövas finns på plats såsom diskborste, diskmedel och städutrustning.
I övriga stugor nyttjar man faciliteterna i servicehuset.
I samtliga stugor finns kyl, vattenkokare, mikro, städutrustning, täcke och kudde till
varje säng. Parkeringsplats finns i anknytning till stugan.

Nedantill kan du läsa mer om våra olika stugor.
2-bäddsstugor
5 st, ligger centralt vid campingens infart precis vid strandkanten och nära till
servicehuset. Utsikt över Ornefjärden, gamla båthus och marinan.
Stugorna innehåller 2 st 90 cm sköna lyxiga resårsängar.
Här finns även två fina nattbord och ett köksbord med två korgfåtöljer.

4-bäddsstugor
5 st, ligger vackert belägna på höjden av campingområdet med oslagbar utsikt över
Ornefjärden och marinan. Separat hygienrum.
2 st 80 cm sköna lyxiga resårsängar. 1 st 80 cm översäng, samt en bäddsoffa på
140×190 cm.
Här finns även ett köksbord med en kökssoffa och 2 stolar.
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6-bäddsstugor
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Vi har 2 st 6-bäddsstugor varav 1 stuga är belägen på campingen och 1 stuga är
belägen på Singökorset i Grisslehamns centrum (vid ICA).
Varvstugan
Ensam stuga med upp till 6 bäddar, ligger mitt på campingen med utsikt över hela
Ornefjärden och marinan.
Stugan innehåller 1 st 180 cm skön lyxig resårsäng i ett avskilt sovrum. 2 st 80 cm
lyxiga resårsängar och 1 st 120 cm bäddsoffa i vardagsrummet.
Soffor och fåtöljer finns vid teven.
Separat kök med spis, ugn, kyl och frys samt matbord med 4 stolar. Badrum med
wc och dusch.
Egen liten tomt med veranda där det finns grill och utemöbler med dynor.
Singökorsets Stugby (vid ICA)
Den röda stugan med upp till 6 bäddar ligger centralt och 500 meter från vår resort.
Den ligger närmare Eckeröfärjans hamn och Hotell Havsbaden samt ICA
dagligvarubutik.
Stugan innehåller 4 st 80 cm sköna lyxiga resårsängar sängar och 1 st 140 cm skön
lyxig resårsäng, samt 1 soffa om det krisar.
Stugan har ett avskilt rum med på innergården övriga rum befinner sig i samma
hus, Soffor och fåtöljer finns vid teven. Separat kök med spis, ugn, kyl och frys
samt matbord med 4 stolar. Badrum med wc och dusch. Egen stort tomt med
veranda där det finns grill och utemöbler med dynor.

I samtliga stugor finns:
Elvärme, Altan/uteplats, Bord och stolar, Pentry med husgeråd, Vattenkokare,
Kylskåp, Täcken och kuddar, TV, Mikrovågsugn. Utrustning anpassat efter antal
personer stugan är avsedd för.
Kemtoalett finns att tillgå för 2 och 4-bäddsstugorna som ej har wc (tömmas själva).
Säg till i receptionen när ni anländer eller när ni bokar. I den separata
servicebyggnaden finns toalett, dusch, bastu, tvättmaskin, torktumlare, ugn,
köksutrustning (kaffekokare, grytor etc), diskbänkar m.m. Sänglinne tar du med
själv.
Vatten till 2/4-bäddsstugorna hämtas från vattenpost intill stugorna.
Alla våra stugor är rökfria och det finns även djurfria stugor. Städning/rengöring av
stuga ombesörjs av gästen om detta inte är beställt vid bokning. Vid utebliven
städning debiteras 2-bäddsstuga 600 kr, 4-bädds 750 kr och Varvsstugan 1000 kr.
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Tillval för en bekvämare vistelse
Städning och sängkläder ingår inte i priset med kan beställas/hyras vid bokning.
I våra bäddset ingår underlakan, påslakan, örngott och en större handduk.
Detsamma som man brukar få på hotell. För en familj är det en hel resväska som
krävs för att de skall få med sig allt detta och massor av tvätt att kånka hem efter
vistelsen.
Städningspriser & hyra av sängkläder
Produkt/Service
Dygn
Städning 2-bäddsstugor
500 kr
Städning 4-bäddsstugor
700 kr
Städning 6-bäddsstugor
900 kr
Sängkläder
120 kr
Handdukar
30 kr

Utcheckning & incheckning
Campingen är öppen året runt.
Incheckning tidigast kl 13.00 och utcheckning senast kl 12.00
Du kan boka våra stugor på hemsidan www.grisslehamnsmarina.se där hittar du
våra aktuella priser beroende på säsong. Campingens reception nås på telefon tel:
0175-330 30 (från kl. 08.00-22.00).
Grisslehamns Marina & Camping AB
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