
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan du HYRA HELA HUSET: STF Vandrarhemmet i Kapellskär. 
Under höst, vinter och vår har du möjlighet att hyra hela vårt 
vandrarhem. 
Om ni är ett gäng som vill vara för er själva i ett lugnt och fantastiskt vackert naturreservat så 
är detta helt rätt! 
 
Detta är STF Vandrarhemmet Kapellskär:: 

� Beläget på gränsen till Riddersholms naturreservat med 20 km 
strövstigar i en fantastisk skärgårdsnatur ! 

� Ligger 100 km nordost från Stockholm, 20 km öster om Norrtälje 
� Lätt att nå med buss, bil och båt. Ligger på fastlandet. 
� 36 bäddar fördelat på 9 rum, 2-6 bäddsrum, familjerum, husdjur OK i 

vissa rum (2 st) 
� Stora samlingsrum. 
� Självhushåll och 2 matrum i anslutning till kök.  
� AKTIVITETER: Guidade turer i naturreservatet, Kajakkurser, 

kajakuthyrning, cykeluthyrning,  äventyrspark, vildmarkskock, 
”Naturens Bästa” gärsgårdskurser. Gratis dagskryssning till Åland. Turer 
ut i skärgården. 

� Lämpligt även för mindre grupper 9-18 pers (Dubbel eller enkelrum) 
� Cateringmat på beställning. 
� Vinteraktiviteter, skridskor, långfärdsturer,  issegling. 
 

 
För mer information och prisförslag kontakta Gunnar Lodin 0708800838 eller 
info@fritidsbyn.se 



 
 
 

Hyr Hela Huset  priser 2014: 
 
Hela Huset per dygn  ( kl. 12.00-10.00)   7500 kr 
Då ingår: Alla rum max 36 bäddar, samlingsrum övervåningen, 

självhushållskök och två matrum. STF Gruppkort  

Vid flera nätter från natt 2 (pris per natt)   7000 kr 

 

Ingår inte: städning,  sänglinne 

 

 

Köpa till:  
 

Gemensamma utrymmen dagtid (ej bokad övernattning) 1000 kr 
Sänglinne per pers.         70 kr 

Städning per rum       100 kr 

Städning gemensamma utrymmen + toaletter  1000 kr 

Mat catering min 10 pers Frukost       70 kr 

                           Lunch    (dryck ingår)                                  90 kr 

         Middag      ””  ””                                 100 kr 

         Fika med kaka      45 kr 

 

Vildmarksmiddag utomhus/per pers     150 kr 

Hyra cyklar       150 kr 

Hyra Kajaker heldag       250 kr 

Hyra båt        250 kr 

Guidade turer i Naturreservatet              Begär offert

                       

  

Rumsfördelning: 
Rum 1   5 bäddar  

Rum 2   2 bäddar 

Rum 3   5 bäddar 

Rum 4   6 bäddar 

Rum 5   6 bäddar 

Rum 6    3 bäddar 

Rum 7   3 bäddar 

Rum 8   4 bäddar 

Rum 9   4 bäddar    Totalt 36 bäddar 

 

 

 



Kapellskärs STF Vandrarhem 
Vandrarhemsbilder: 

 

 

 

 
Vandrarhemmet från söder    Entreen 

 
Köket: åt vänster        och höger 

 
Ett matrum            Ett sovrum (rum 3) 

 
Dubbelrum ( rum 2 )              Reception och entree 

 

 


