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Information
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Kategorier: Vandrarhem
Position: 59.1022,18.2452

Kontaktuppgifter
Tel: 08-121 54 802
E-post: info@ekuddensvandrarhem.se
Hemsida: http://www.ekuddensvandrarhem.se

Beskrivning
Välkommen till Ekuddens vandrarhem på Gålö!Ekuddens
vandrarhem ligger på Gålö i Stockholms södra skärgård. Här
finns hav och vacker natur bara 35 km från Stockholms city. Till
oss tar ni er enkelt med bil eller SL-buss. För er som söker ett
trevligt och mysigt boende i fantastisk skärgårdsmiljö precis vid
havet finns Ekuddens vandrarhem.

Ekuddens Vandrarhem erbjuder boende fördelat på 10 ljusa och
fräscha rum med totalt 33 bäddar, dessa är fördelade på våra två
hus Friden och Fröjden. 
 
Huset Friden innehar 13 bäddar fördelade på olika rumstyper, allt
från enkelrum till fyrbäddsrum.
 
Huset Fröjden innehar 20 bäddar fördelade på fem fyrbäddsrum. 
 
Husen erbjuder generösa gemensamma ytor samt fullt utrustade
kök för självhushåll, köken renoverades nyligen 2016. I de
gemensamma sällskapsytorna kan du mysa framför den öppna
brasan på kvällarna, spela sällskapsspel eller kort. 
 
I direkt anslutning till byggnaderna finner ni toaletter, duschar och
en stor gemensam bastu. 
Båda husen har goda konferensmöjligheter och passar sig för
både mindre och större grupper som önskar möten i en stillsam
miljö. 
 
Ekudden passar sig även utmärkt för dig som planerar en fest,
möhippa, svensexa, bröllop, släktträff eller läger. 
 
På anläggningen har ni tillgång till vår nybyggda brygga, privat
sandstrand, bastu, grillplatser, roddbåt, fotbollsplan, sittgrupper
och matbord utomhus. Ni finner även allt för aktivitetsfyllda dagar
som brännboll, fotboll, kubb, pilkastning mm. Kontakta oss gärna
för prisuppgifter!

Priser
Hyra hela anläggningen ( 33 bäddar + max 5 extrasängar ) : 
Fre-sön - 12.500:- / dygn
Mån-tor - 9.900:- / dygn
 
Huset Friden ( 13 bäddar ): 6000:- 
 
Huset Fröjden ( 20 bäddar ): 8000:- 
 
Extrasäng: 150:-
 



Lakanset inkl. liten och stor handduk: 100:- 
 
Slutstädning hela anläggningen: 3000:- 
 
Slutstädning Friden eller Fröjden: 2000:-
 
Incheckning sker från 14.00
Utcheckning vid 11.00 
Med undantag för andra överenskommelser.

Öppettider
Vandrarhemmet är öppet året runt.

Huset Friden med 13 bäddar har öppet året runt.
Huset Fröjden med 16-19 bäddar har öppet april-nov.

Vägbeskrivning
Bil:&#8232::Vandrarhemmet ligger på Gålö ca 34 km från
Stockholms city. Kör väg 73 mot Nynäshamn. I höjd med Jordbro
skyltad avfart mot Dalarö (väg 227). Efter ca 6 km skyltad avfart
till höger mot Gålö, Kör rakt fram ca 3 km.&#8232:::Sväng höger
in på grusvägen bakom ladan och fortsätt 400 m. Parkera vid
fotbollsplanen.

Buss: &#8232::SL-buss nr 845 från Västerhaninge trafikerar Gålö.
Hållplats Hasslinge ligger ca 400 m från
vandrarhemmet.&#8232:::&#8232::: Det går endast några turer
per dag.&#8232:::Turupplysning 08-600 10 00 eller www.sl.se.

Egen båt:
Det går bra att komma med egen båt och ligga vid vår brygga.
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