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Information
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Kategorier: Campingplatser
Position: 60.1023,18.7967

Kontaktuppgifter
Tel: 0175-33030
E-post: campingen@grisslehamnsmarina.se
Hemsida: www.grisslehamnsmarina.se

Beskrivning
Härlig familjecamping, året runt med, 11 stugor och 95
camping/ställplatser.

Campingområdet ligger vackert beläget bara ca 100 meter ifrån
marina området precis vid strandkanten.
Det tar ca 10 min att gå till Eckerö linjens färja (biljetter får ni av
oss )

Här finner du allt du behöver i service. Bastu,lekområde för
barnen,äventyrs golf,boule, servicehus med toaletter,
duschar,kök, tvättmaskiner.Stor badbrygga,ett lusthus med plats
för ca 20 personer för trevliga stunder, grillplatser och en oslagbar
miljö. Du kan låna grillkåtan med matplats utan extra kostnad, där
brukar ca 10 personer vara lagom. 

Vi är medlemmar i SCR.

Priser
Husvagn/bilsplats	   fr 260:-
Husvagn/bilsplats med el   fr 300:-
4-bädd Stuga               fr 750:-
2-bädd Stuga               fr 600:-
Varvsstugan, upp till 6-bädd 
                           fr 900:-

Öppettider
Campingen är öppen året runt.
 Receptionen
 Sommar: alla dagar kl 8.00-21.00
 Vår och höst: helgöppet
 Vinter: telefontid

Vägbeskrivning
Från Stockholm

 Med bil från Stockholm kör du E 18 till Norrtälje och vidare mot
Grisslehamn via Älmsta.

 Med Buss 676 tar du dig från Östra station (Tekniska Högskolan)
till Norrtälje. Där byter du till buss 637 eller 636 för vidare färd till
Älmsta. 637 går direkt till Grisslehamn och Singö medan 636
endast går till Älmsta.

 Avstånd Sthlm-Norrtälje ca: 7,5 mil.
 Avstånd Norrtälje-Grisslehamn ca: 4,5 mil.

Från Uppsala



 Med bil från Uppsala kör du via
Almunge-Knutby-Edsbro-Söderbykarl-Älmsta. Från Edsbro kan
du också köra via Häverödal mot Trästa och ta vägen över Väddö
Högbro. 

Med buss 805 tar du dig från Uppsala till Hallstavik där du byter
till buss 643 till Älmsta, eller buss 807 till Norrtälje och därefter
636 eller 637 till Älmsta, byte till 637 från Älmsta till Grisslehamn
för de som åkte 636 från Norrtälje.

 Avstånd Uppsala-Grisslehamn ca: 9 mil.
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