Skepparholmen Nacka
https://turistmal.se/turistmal-26012.html

Information
Län: Stockholm
Kommun: Nacka
Kategorier: Spa, Hotell, Restauranger
Position: 59.3469,18.2522
Kontaktuppgifter
Tel: 08-7476500
E-post: info@skepparholmen.se
Hemsida: https://www.skepparholmen.se/
Facebook: https://www.facebook.com/skepparholmen
Beskrivning
Hotellet ligger vackert beläget i Stockholms innerskärgård. Från
Stockholm city tar du dig hit på 20 minuter. Vi erbjuder våra
gäster en kreativ, naturskön och välgörande miljö i en hållbar
skandinavisk anda.
Vårt spa är inspirerat av naturen och årstiderna. Här finns
njutning för både kropp & själ. Koppla av i utomhuspoolen och i
vår rymliga bastu med hänförande utsikt över skärgården.
Slappna av, meditera och hämta kraft i stillsam miljö. Träna i
gymmet och på digital ledda pass.
Vi lagar god och hälsosam mat från grunden och strävar efter att
använda ekologiska och närproducerade råvaror så långt det är
möjligt. Vår frukostrestaurang är KRAV- certifierad. Varmt
välkommen till vår restaurang- & festvåning med panoramavy
över Saltsjön!
Vi har 3 otroliga sommarpaket som ni kan läsa mer om här:
https://www.skepparholmen.se/se/hotell/hotellpaket-med-oeverna
ttning-ej-entr%C3%A9-till-spa/skaergaardssommar-67-88/
Hotellvistelse utan spa, men med utomhusaktiviteter som kajak,
SUP etc.
https://www.skepparholmen.se/se/spa/spapaket-med-oevernattni
ng/sommarpaket-med-spa-67-88/ - Hotellvistelse inkl spa.
https://www.skepparholmen.se/se/spa/spapaket-med-oevernattni
ng/vandring-spa-sommar-67-88/ - Hotellvistelse med vandring &
spa.

Välkommen hem! Vi får dig att längta tillbaka.
https://www.youtube.com/watch?v=6mhBouj5AAU
Priser
Besök vår hemsida för mer information
Öppettider
Besök vår hemsida för mer information
Vägbeskrivning
Hitta till Skepparholmen Nacka

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Färdväg med bil från Slussen i Stockholm eller Essingeleden via
Södra länken i Stockholm
Kör väg 222 mot Nacka/Gustavsberg. Efter ca 1 mil passeras
Skurubron, följ 1 km därefter avtagsskyltarna mot Orminge. Följ
sedan skyltar Hasseludden och kör Hasseluddsvägen ca 2 km till
Skepparholmens grindar på höger sida. Restid från Slussen är ca
20 minuter. Kostnadsfri parkering på Skepparholmen Nackas
område.
Färdväg med båt till Skepparholmen Nacka (vid Hasseludden)
Waxholmsbåt
från
Strömkajen
vid
Grand
Hotel
till
Hasseluddsbryggan vid Hasseludden. 30 minuters restid.
Turupplysning finns i vår reception eller på Waxholmsbolaget, tel
08-600 10 00. Vi chartrar även båtar på förfrågan.
Färdväg med buss från Slussen till Skepparholmen Nacka
Sökning via sl.se från Slussen till Hamndalsvägen
Från Slussen går bussar till Skepparholmen Nacka. Beroende på
vilken tid på dygnet du väljer att resa är det olika bussnummer
som trafikerar sträckan Slussen-Orminge C. Vilken buss som är
aktuell kan ses i turlistan för buss nummer 417. Vid Orminge C
byter du till anslutande buss nummer 417 mot Hasseludden.
Avstigning Hamndalsvägen. 300m från hållplatsen hittar ni
Skepparholmen Nacka. Restid ca 30 minuter från Slussen i
Stockholm. SL-kort gäller även som betalning.
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