2016
TIMETABLE 2016
Boat to Garpen

July 7–August 21
Thursday–Sunday
To Garpen
10 am
11 am
1 pm
3 pm

From Garpen
10:15 am*
11:15 am
1:15 pm
3:15 pm

* Even Mondays for overnight stays

P A cozy tiny island and unique rental accommodation. Take the opportunity to visit the
lighthouse Garpen in the straight outside Kalmar.
Its unique environment and historic surroundings makes the island a real gem.
The island is open to the
public during the summer and
a pleasant 15 minutes boat ride
will take you to the island, from
Bergkvara’s Marina. As a visitor
you can spend the day on Garpen, or when you have more free
time you are welcome to stay overnight.
We have the facilities for up to 20 overnight
guests, in double rooms
and family rooms. We have
a nice café on the island or,
you could hire a grill and
have a lovely bbq overlooking the sea.
Welcome!

Information/bookings:
Garpen Lighthouse:
Phone: +46 (0)73-070 34 88
Email: info@garpen.se
www.garpen.se (online booking)

www.garpen.se

free
Child* 0–12 year
Adult (from the age of 13) 100 SEK
* In the company of a paying adult.
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SEAL SAFARI
Mondays, Wednesdays and
Saturdays: July 16–August 14
Time: From Bergkvara Marina
at 8:30 am
Price: Adults 200 SEK,
Children 100 SEK (2–12 years)
P Cruise from Bergkvara marina
towards Djursvik. Keep a lookout
for seals! It’s a good idea to bring
binoculars. Bring a picnic as we
make a snack break. Total time
is 1.5 hours. Max 12 persons.
Pre-bookings must be made
through Dalskär Camping.
Information/booking:
Dalskär Camping
Phone: +46 (0)486 201 50,
+46 (0)709 41 55 67
Email: info@dalskarscamping.se
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COZY ISLAND LIFE
AND UNIQUE OVERNIGHT

PRICES (return journey)

UPPLEV HÄRLIGT Ö-LIV!
MAT & DRYCK • BED & BREAKFAST
DAGSBESÖK • SÄLSAFARI
KONFERENS

www.garpen.se

EN MAGISK PLATS I KALMARSUND
P Upplev Garpens Fyrplats mitt i Kalmarsund, cirka 15 minuter med båt från
Bergkvara gästhamn. Här finner du lugn och
ro och möjligheter till mysigt ö-liv. Gör ett
dagsbesök eller varför inte övernatta i någon
av de charmiga fyrvaktarbostäderna. Garpens
Fyrplats är öppen från 1/5 till 30/9 2016.
Övernatta på ön
Vi erbjuder övernattning i form av Bed &
Breakfast. I priserna (från 425 kr / person, del
i dubbelrum) ingår båttransport, övernattning, lakan, handduk och frukost. Totalt finns
20 bäddar på ön. Alla rum har garanterat
havsutsikt!
Garpen Mat & dryck
På Garpen avnjuts sommarluncher, fika och
glass. På kvällarna menyer. Öl- och vinrättig
heter. På hemsidan finns fullständig meny.

TIDTABELL 2016

HYRA HELA ÖN

Båt till Garpen
n
Resan tar ca 15 mi

P Tag med gänget och hyr en egen ö! Restau-

Försäsong 1 maj

KONFERENS

Högsäsong 7 juli–

21 aug

Torsdag–Söndag
Till Garpen
10:00
11:00
13:00
15:00

P En unik konferens i fyrplatsmiljö mitt i Kalmarsund. Vi erbjuder dagskonferenser för upp till 30
personer och konferenser med övernattning för
max 20 personer. Kontakta oss för offert och mer
information.

INFORMATION/BOKNING

Garpens Fyrplats:
ällskap?
Större sa gärna!
Tel: 073-070 34 88
Förbok
E-post: info@garpen.se
www.garpen.se (boende onlinebokning, högsäsong)
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HÄNG MED PÅ SÄLSAFARI
Måndag, onsdag och lördag:
16/7–14/8 Tid: 8:30
Från Bergkvara gästhamn
Pris: Vuxna 200 kr,
barn 100 kr (2–12 år)
P Vi åker sakta norrut längs kusten.
Utanför Djursvik, mitt bland alla sälar,
ankrar vi upp och njuter av egen medhavd kaffekorg. Ta gärna med en kikare.
På de flesta turer ser vi många sälar som
leker i vattnet eller solar på stenarna.
Då och då ser vi havsörn! Hela turen tar
cirka 1,5 timme. Max 12 personer.
Sälsafari måste förbokas och förbetalas på Dalskärs camping som ligger
vid Bergkvara gästhamn.
Tel: 0486-201 50, 0709-41 55 67
E-post: info@dalskarscamping.se

BÅTPRISER 2016

Båt till Garpen (tur & retu

r)
Barn* (0–12 år)
Gratis
Vuxen (fr.o.m. 13 år)
100 kr
* I sällskap med vuxen betaland
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• Flytvästar, för vuxna och
barn,
finns ombord.
• För samtliga båtturer gäl
ler
reservation för väder och
andra
oförutsedda händelser.
• Då hela ön är abonnerad
utgår
de dagliga turerna till Gar
pen.
Information vid bryggan
och på
www.garpen.se

