
Att bo på Hotellet 

 

Alla våra 13 rum är smakfullt inredda i marin stil och har 

generösa badrum. Här finns TV samt te och kaffekokare. 

Superiorrummen har även havsutsikt samt sittgrupp för mysiga 

stunder. 11 hotellrum ligger i huvudbyggnaden, vissa mot 

havssidan och vissa mot gården och erbjuder trådlöst internet 

kostnadsfritt. 
 

Priser 
Standardrum mot gården 
Sep-Maj 
1195:- /rum/natt 

Jun och Aug 
1425:-/rum/natt 

Juli 
1525:-/rum/natt 

Standardrum mot havet 
Sep-Maj 
1295:-/rum/natt 

Jun och Aug 
1525:- /rum/natt 

Juli 
1625:- / rum / natt 

Superiorrum med havsutsikt 
Sep-Maj 
1495:-/rum/natt 

Jun och Aug 
1650:- / rum / natt 

Juli 
1750:-/rum/natt 



 

Rum med Queensize säng och 

dusch/toalett i korridoren 
Sep- Maj 
1050:-/rum/natt för 2 personer 

Jun och Aug 
1250:- /rum/natt för 2 personer 

Juli 
1350:- / rum / natt 

Sep - Maj 
890:-/rum/natt för 1 person 

Jun och Aug 
910:- /rum/natt för 1 person 

Juli 
990:- / rum / natt för 1 person 

Övrigt 

Extrasäng för barn: 395:- / rum /natt inklusive frukost 

Dbl-rum för enskilt bruk: 400:-/rum / natt  

Barn upp till 7 år som bor med vuxen i ordinarie säng betalar 75:- för frukost 

Slutstädning ingår i alla priser förutom i havsstugorna. Önskas dagstädning 

kostar det 200:- pp. Frukost serveras 8.00-10.00 och ingår i boende på hotellet. 

Incheckning från kl 15.00. Vid ankomst efter kl 18.00 vänligen ring 012312806. 

Utcheckning innan klockan 10.30. Reserverar oss för ev prisändringar under 

speciella datum med underhållning 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!  

 

Instagram: Grytsvarv_restaurang 

Facebook: Gryts varv – Restaurang, Hotell & Konferens  



 

Att bo i Skepparstugan 

Vår Skepparstuga ligger vid sidan av hotellet och där har de flesta 

av de 13 rummen havsutsikt. Alla rum är charmiga med maritim 

touch. Här erbjuds generösa gemensamma utrymmen med 

soffgrupp,TV samt pentryn. Dusch och toalett finns i korridoren. 

Priser 
Dubbelrum 
Sep-Maj 
950:-/rum/natt 

Jun och Aug 
1200:-/rum/natt 

Juli 
1300:-/ rum/natt 

Singelrum 
Sep-Maj 
595:-/rum/natt 

Jun-Aug 
695:-/rum/natt 

Övrigt 
2 av dubbelrummen tar x-trasäng för barn. Pris: 395:- / rum /natt inklusive 

frukost. 

Dbl-rum för enskilt bruk: 400:-/rum/natt 

Barn upp till 7 år som bor med vuxen i ord säng betalar 75: - för frukost 

Städning: Slutstädning ingår i alla priser förutom i havsstugorna. 

Frukost: Frukost ingår ej. 

Incheckning: Efter kl 15.00. Vid ankomst efter kl 17.00 vänligen ring 

0123-128 06 

Utcheckning: Innan klockan 10.30 



Reserverar oss för ev prisändringar under speciella datum med 

underhållning 
 

Att bo i Havsstugorna 

Här får ni ett charmigt och privat boende med en stor och härlig 

terrass med havsutsikt, och brygga i anslutning till 

hotellanläggningen. Stugorna har kombinerat kök och Tv-rum 

samt ett sovrum med 2 ordinarie sängar och badrum på 

bottenvåningen. Köket är utrustat med kyl, mikrovågsugn, 

kaffekokare, vattenkokare, porslin mm. På loftvåningen finns ett 

sovrum med två sängar. På avresedagen städar ni stugan själva 

eller så städar vi den mot extra kostnad. Möjlighet finns att hyra 

lakan. Och allt i närheten av alla faciliteter och trevliga aktiviteter 

som Gryts Varv erbjuder! 

Perfekt bas för en semestervecka i Gryts Skärgård, med eller utan 

båt! 

 

Priser 
1 vecka sön-sön 
Sep - Maj 
5000:- 

Jun och Aug 
7450:- 

Juli 
8150:- 

Weekend tor-sön 
Sep - Maj 
4550:- 



Jun och Aug 
5350:-  

Juli 
5650:-  

 

Kortvecka sön-tor 
Sep 
4350:- 

Okt-Maj 
3850:- 

Jun och Aug 
4850:- 

Juli 
5150:- 

En natt 

Sep – Maj 

2500:- 

Jun och Aug 
2700:-  ( begränsat antal stugor) 

Extrasäng: 300:- / rum /natt.        
Barn upp till 7 år som bor med vuxen i ordinarie säng betalar 75:- för 

frukost. 

Begränsat antal stugor som kan bokas bara En natt. 
  
Städning: Vid avresa medtages alla sopor/glas och man diskar upp efter 

sig samt sopar alla golv. 
Lakan:   går att hyra: Pris: 200:- / set 
Frukost: Frukost serveras 8.00-10.00 men ingår ej i priset för 

havsstugorna. Går bra att köpa till i mån av plats. Pris: 125: - 
Incheckning: Efter kl 15.00. Vid ankomst efter kl 18.00 vänligen ring 

0123-128 06 
Utcheckning: Innan klockan 10.00 



Reserverar oss för ev prisändringar under speciella datum med 

underhållning 
 

 

Att ligga i gästhamnen  

I gästhamnen på Gryts Varv Hotell & Konferens kan ni lägga till 

direkt vid bryggan med restaurang och bara en tamplängd nära. 

Färskvatten och el finns. Hamnen är en naturlig skyddad plats 

endast ett stenkast från farleden. Här finns ett servicehus med WC 

och duschar, bar och restaurang. Vi har återkommande aktiviteter 

och underhållning under sommarmånaderna. Passa även på att 

fylla upp tanken på sjömacken. 

Restaurangen öppen fredag - söndag fram tom 30 september! 

Välkomna! 

 
Priser 
200:- kr för första natten. 

150:- kr för andra natten 

Tvättstuga  50:- tvätten 
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