Bokningsinformation Skärgårdsbyn
English version further down

Du kan checka in från 15.00:
Kommer du efter att receptionen har stängt, lägger vi automatiskt ut din nyckel i en vit låda
till vänster om receptionen. Du anmäler dig då i receptionen dagen efter ankomst. Den som
checkar in måste vara minst 18år och kunna visa legitimatio. Medtag bokningsbekräftelse .
Utcheckning senast 11.00 avresedagen:
Då vill vi att din stuga är klar, dvs. att det är städat, diskat och att soporna är slängda. Mons
personal kontrollerar alla stugor. Skulle det mot förmodan, vara så att inte stugan blir
godkänd, debiterar/efter fakturerar vi minst 900 kr för slutstädning. Vill du inte städa själv
kan du köpa tjänsten av oss. Förbokas senast 2 dagar före avresa. Diskning och tömning av
sopor ingår ej i städningen.
Detta ingår ej i stugpriset:
Sänglinne, handdukar, tvål, diskmedel skurmedel, papper samt annat förbrukningsmaterial.
Sänglinne går att hyra i receptionen. Disk och skurmedel finns att köpa i receptionen.
Grill finns inte vid stugan
Vägbeskrivning
40km so Söderköping. Väg 210 mot S:t Anna och Norra Finnö. Efter Lagnöbron kör ca 500m
in på ön, sväng vänster vi hänvisning mot Mon.
Lat 58.21.58,62 Long 16.49.28,18
Parkering
Under lågsäsong står man gratis på alla våra parkeringar. Under högsäsong står man gratis
under dagtid. Kl 23-08 är det avgift. P-avgift betalas i vår reception. Ni som ska bo på
campingen har plats för ett fordon på er campingplats. Detta ingår i campingavgiften. Till
stugorna finns EN parkeringsplats. Övriga bilar hänvisas till de allmänna parkeringarna
Internet
I alla uthyrnings stugor finns gratis internet. Kostnadsfritt Wifi finns i och omkring
receptionen och i båthuset.
Uthyrning
Glöm inte att det är klokt att förboka båtar, kajaker, bastu, badtunnor mm. Ni som bor i
stugor kan även förboka slutstädning, resesängbarn och linne mer info wwwskargardsbyn.se
Öppettider/openingtimes
Reception
1/5-28/5
29/5-16/8
17/8-30/9
1/10-30/4

9.00-12.00
8.00-19.00
8.00-21.00
9.00-12.00 mån-fre

Med reservation för ändringar / With reservation for changes

Båthuset Café & Bistro
29/5 - 25/6 Försäsongs/preseason meny kl 12.00- 20.00 Sön/Sun 12-17
26/6 - 2/8 Frukostbuffé/breakfast 09.00-11.00
Café / Bistromeny 12.00-22.00
3/8 - 23/8 Eftersäsongs/late season meny kl 12.00- 20.00 Sön/Sun 12-17
Med reservation för ändringar / With reservation for changes
Cottage
The check-in takes place in the reception from 3.00 pm on the arrivalday.
If you arrive when the reception is closed, you will find a white box besides the entrance to
the reception at the main buildning. You will find an envelope with your name on it, with a
map and the key to your cabin. You announce your arrivel the following morning.
The one who check-in must be over 18 years old and bring its ID/passport, confirm and
receipt on the payment( bill).
The Check-out on the day of departure is before 11.00.
You must clean your cabin before departure in accordance with the cleaning instructions.
We will inspect your cleaning. Failure to do so will incure a charge of sek 900.
You can also by the finale cleaning. The order of the service must be least two days before
departure. The washing-up and throwing the garbage is not include in the price. You are
personally responsible for any damage, if you ore any other person in your group is
negligent. You must observe the regulations concerning smoking and pets in your cabin.
Offenders will be prosecuted.
The price does not include bed linen, towels or clean/washing-up liquid.
You can rent and bye this items in the reception.
Parking:
In low season you stand free on all our car parks. During the high season, it is a fee from
11pm – 8 am on our parking lots. You pay Parking fee in our reception. If you will be living at
the camping you have room for one vehicle at your campsite this is included in the fee.
Cottage guests have one parking by the cottage.
Internet:
Al cottages have internet. Free Wifi network in and around the main building and
boathouse.
Road directions:
40km so Söderköping. Road 210. to Sankt Anna and Norra Finnö. After a long bridge
(lagnöbron) , drive 500m and turn left after the traffic sign to Mon.
LAT 58.21.58,62
LON 16.49.28,18

Welcome!

