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Information
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Kategorier: Vandrarhem, Stugor
Position: 58.8808,18.1115

Kontaktuppgifter
Tel: 08-52073700
Hemsida:
http://www.visitnynashamn.se/bo/aktorer/nattarostugbyochcampin
g.5.787ba9a21361e2e3bfa800011496.html

Beskrivning
Vandrarhem
Östermar gårds vandrarhem har 32 bäddar fördelade i fyra olika
byggnader. 
Gemensamt kök utrustat för självhushåll.

Byggnaden som hyser de flesta sovplatserna ligger några få
meter från huvudbyggnaden och inrymmer rummen Sviten,
Kupan, Salen, Grundet och Djupet. Det är även i denna byggnad
man finner duschar och wc. Vandrarhemmets fyra unisexduschar
föregås av ett mindre omklädningsrum som ger avskildhet.

Gemensamt kök med matsal finns i vandrarhemets
huvudbyggnad. Byggnaden har ett sovrum som kallas Villan och
är utrustat med två våningssängar.

I huset Västan finner man två sovrum med vardera våningssäng
samt ett mindre allrum.

Östan är något större och erbjuder två sovrum med två
våningssängar i vardera samt ett mindre allrum.

Täcken och kuddar finns, sängkläder och handduk tar du med
dig. 
Barnstol och barnsäng kan förbokas på expeditionen.

Städning av vandrarhemmet ombesörjes av gästen vid utflyttning.

Du har tillgång till din reservation från klockan 15:00 på
ankomstdagen. 
På avresedagen lämnas vandrarhemmet senast klockan 11:00. 
Det finns även en grillplats.

Stugor
Välj mellan 2-, 4- eller 6-bäddsstuga. Vissa av 4-bäddsstugorna
är djurfria eller har öppen spis.

Stugorna har enkel standard och är utrustade för självhushåll
med bänkspis med ugn, kylskåp och frys eller frysfack. 
Täcken och kuddar finns, sängkläder och handduk tar du med
dig.
Barnstol och barnsäng kan förbokas på expeditionen. 
Vatten hämtar du från tappkran utomhus. Dusch och mulltoa finns
i anslutning till stugområdet. 
Städning av stugan ombesörjes av stuggästen vid utflyttning.

Du har tillgång till stugan från klockan 15:00 på ankomstdagen. 



På avresedagen lämnas stugan senast klockan 11:00. 
Veckobokning sker söndag till söndag. Begränsat antal stugor
finns för dygnsuthyrning under högsäsong.

Sandfälten på Nåttarö tillhör de största i Stockholms skärgård.
Här finns mycket att se, om vädret inte tillåter bad vid Stora Sand
kan ett besök i Drottninggrottan vara ett bra alternativ.

Cykeluthyrning
75 kr för halvdag
125 kr/dag
250 kr för två dagar, därefter 100 kr per dag.
Detta görs på stuguthyrningens expedition.

Det finns också möjlighet att hyra kanoter. Detta görs på
stuguthyrningens expedition.

Bokningar
Boka stugor och vandrarhem på Nåttarö online på
visitnynashamn.se
Det går givetvis bra att ringa eller komma in till turistbyrån också.
Tel: 08-520 737 00
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