Nämdö Glamping!
Lyxinramad camping i canvastält uppe på berget med fantastisk utsikt över havet!
Tälten är mysigt inredda med dubbelsäng, mattor, lyktor, sittmöbler, eluttag, fläkt, kylbox,
vinglas och annat som ger en lyxig och relaxad känsla.
Varje tält står på en egen terrass med sittmöbler, bord och solsängar. Här njuter man av
utsikten och bara har det välförtjänt bra!
Vi har två tält där det ena bokas inklusive halvpension och det andra som har ett utekök
bokas som övernattning utan middag (det går självklart alldeles utmärkt att äta på Nämdö
Krog om man vill det, bokas och betalas på plats).
Glamping med halvpension
I login ingår övernattning i lyxigt och smakfullt inredda canvastält samt en 3-rätters middag
som serveras på Nämdö Krog & Bar. På morgonen sprider sig doften av nybakat bröd från
caféet där du hämtar din frukostkorg och tar med upp till tältet.
Pris per natt är 3990kr för två personer och inkluderar:
-Övernattning i canvastältet med bäddad säng, morgonrock & badhandduk
-3-rätters middag på Nämdö Krog (dryck ingår ej)
-Frukostkorg som hämtas på cafét
-Tillgång till vedeldad bastu som bokas på Guns Livs.
-Avresestäd
Enkelrumstält för en vuxen kostar 3100kr inklusive samma som ovan.
Möjlighet till en extrabädd för ett barn på bäddad, bekväm uppblåsbar madrass, 750kr/natt
exklusive middag.

Glamping
I login ingår övernattning i lyxigt och smakfullt inredda canvastält. I uteköket kan du grilla en
god måltid att njuta av på terrassen (halvpension finns som tillval). På morgonen sprider sig
doften av nybakat bröd från caféet där du hämtar din frukostkorg och tar med upp till tältet.
Pris per natt är 2695kr för två personer och inkluderar:
-Övernattning i canvastältet med bäddad säng, morgonrock & badhandduk
-Frukostkorg som hämtas på cafét
-Utekök med gasolgrill på terrassen
-Tillgång till vedeldad bastu som bokas på Guns Livs.
-Avresestäd
Enkelrumstält för en vuxen kostar 1995 inklusive samma som ovan.
Möjlighet till en extrabädd för ett barn på bäddad, bekväm uppblåsbar madrass, 750kr/natt
exklusive middag.

Glampa med familjen
Tälten rymmer en extra bädd och alla åldrar är självklart välkomna att Glampa! För att få den
där riktigt härliga Glampingkänslan, kunna slappna av och få ut så mycket som möjligt av sin
Glamping så trivs kanske de yngsta barnen bäst hemma, medans föräldrarna unnar sig lite
välförtjänt lyx. Det avgör ni såklart bäst själva.
-Ett barn kan sova på uppblåsbar bekvämt bäddad madrass: Pris 750 kr som inkluderar
handduk & frukost. Middag beställs & betalas på plats på Nämdö Krog.
-Bebisar och barn upp till 2 år som delar säng med betalande vuxna, bor utan kostnad.
Ev. middag beställs & betalas på plats på Nämdö Krog.

Bokningsvillkor
Betalning
Betalning av hela logikostnaden sker i samband med bokning. I vår onlinebokning tillämpar
vi säkra kortbetalningar via Stripe.
Avbokning
Administrativ avgift: 350kr
Avbokningar fram till 14 dagar innan ankomst: Hela beloppet återbetalas (minus 350kr).
Avbokningar närmare än 14 dagar innan ankomst: Återbetalas endast om vi får in en ny
bokning för dessa datum (minus 350kr).
Glamping – Avbokning p.g.a. ”dåligt väder”
Tälten är starka och vädertåliga Canvastält som klarar både regn och blåst därför går de ej
att avboka på grund av ”dåligt väder”. Vid väderprognos som visar på ordentlig kyla eller
storm så erbjuder vi att byta datum om lediga finns, annars flyttas bokningen till nästa
säsong.

Praktisk information
Resa
Till Nämdö kommer du med Waxholmsbolagets båtar som avgår från Stavsnäs och
Saltsjöbaden flera gånger dagligen under högsäsong. Bryggan vid Guns Livs heter Solvik. För
aktuella tider se www.waxholmsbolaget.se eller App Waxholmsbolaget.
Kommer du med egen båt, kontakta info@gunslivs.se för hyra av båtplats.
In- och utcheckning
Incheckning från kl. 14:00 inne på Guns Livs.
Senast kl.18:00 måndag-lördag och senast kl. 16:00 på söndagar.
Utcheckning senast kl. 10:00.

Dusch, bastu och toalett
Dusch: finns ej, här badar vi i havet!
Bastu: I båthuset finns tillgång till vedeldad bastu som ingår i Glamping, bokas på Guns Livs.
Ved finns, eldar gör du själv.
Toalett: I byggnad vid bryggan finns fräscha torrtoaletter.
Hund
Är ej tillåtet att ta med vid Glamping.
Rökning
Rökning är förbjuden i Glampingtälten och på tillhörande terrass. Överträdelse beivras och
en debitering på 2000:- tas ut för sanering.
Städning
Avresestäd ingår
Livsmedel
Guns Livs är precis vad det låter som – en livsmedelsbutik. Här finns färskvaror, frukt och
grönt, kött, korv och andra godsaker till grillningen. Och förstås ett stort urval snacks, chips,
godis och läskande dryck!
Är båten törstig – sjömacken har samma öppettider som Guns Livs, www.gunslivs.se
Restaurang och Café
Nämdö Krog - en nyöppnad restaurang och café ligger nere vid bryggan, härifrån kan det
ibland höras glädje och sorl, men inte senare än kl. 22:00 då restaurangen stänger. Se mer
info på Facebook https://www.facebook.com/namndokrog
Kontaktinformation under din vistelse
Guns Livs
Vid frågor kring boendet kom in till oss på Guns Livs.
Journummer utanför Guns Livs öppettider, 070-225 39 46 (Robban) OBS! Endast akuta
ärenden som inte kan vänta till nästkommande dag.
Restaurang och Café Nämdö Krog
Frågor och bordsbokning för restaurang och café, kontakta Nämdö Krog 072-303 00 81.
Sjukdom eller olycksfall
För sjukvårdsupplysning och närmaste vårdcentral kontakta Vårdguiden på tel. 1177. På
Guns Livs har vi ett begränsat apotekssortiment till försäljning.
Akut sjukdom eller skada, ring 112, Din plats Nämdö, Solvik.

Välkommen till din Glampingupplevelse på Nämdö!

