Glamping info
Välkomna till Granelunds Glamping! Vi hoppas att ni ska trivas! Här är lite matnyttig information:
Incheckning sker tidigast kl 15. Meddela gärna om ni vet ungefär vilken tid ni kommer.
Utcheckning senast kl 12.

Pris för två personer och en natt är 1190:-. Då ingår frukost och städning och fri tillgång till eget
spabad. Vill ni också ha middagspaketet blir priset 1950:- plus eventuell dryck. Meddela direkt vid
bokningen om ni ska ha vegetariskt, eventuella dryckesval samt allergier.

Betalning av en deposition på 500 kronor görs vid bokning. Resterande belopp betalas vid ankomst
eller under vistelsen. Swishnr 073-9991771, eller bankgiro 5329-7354; märk din betalning med
”BnB”. På plats är även kortbetalning möjlig.

Avbokning. Vid senare avbokning än 24 timmar
innan tänkt ankomst behåller vi depositionen.

Frukost serveras i form av en frukostkorg som
levereras till grinden kl 8 om ingen annan tid har
bestämts. Den består av nybakat bröd med diverse
pålägg, kokta KRAV-ägg, overnight oats med
honung, äppelmust, samt kaffe eller te. Så långt
det är möjligt använder vi lokala och ekologiska
råvaror i allt vi serverar. Har ni allergier ber vi er
att meddela detta så fort som möjligt, helst redan
vid bokningen.

Mat. Det finns en eldriven kylbox i tältet och en
grill och lite köksutrustning utanför. Det går alltså
bra att ta med er egen mat och tillaga den. Men
vill ni ha en helt avslappnad övernattning och bara njuta kan ni också boka en 2-rätters middagsmeny
som vi levererar till grinden. Allt ni behöver göra är att grilla köttet eller det vegetariska alternativet.
Menyn varierar något utifrån vad som är bäst och tillgängligt just då, men just nu ser den ut ungefär
så här:
Grillad entrecote från Lilla Väsby/Vegetariskt alternativ: Grillost från lokal
producent, tillbehör: grillade grönsaksspett, sallad, bearnaisesås.
Efterrätt: brownies med creme fraiche med vanilj, bär. Pris 380:-/person eller
340:- för det vegetariska alternativet.
Dryckesmeny: Läsk (Cola, Fanta, Sprite)/Loka citron eller naturell 15:-;
Kombucha 39:-; Äppelmust 30:-

Vi kan tyvärr inte servera alkohol, men ni är självklart välkomna att ta med det själva.

Spabadet. Fri tillgång till eget privat spabad. Temperaturen är inställd på ca 32 grader vid er ankomst,
och sedan ställer ni själva in önskad temperatur. Uppvärmningstiden är ca 2 grader per timme, och
en lagom temperatur brukar ligga mellan 36-38 grader. Vet ni att ni vill använda spabadet tidigare
går det bra att meddela oss så ställer vi in en högre temperatur.

Utedass finner ni uppe vid serveringen. Dusch finns dessvärre inte färdigt än, men är under
uppbyggnad.

Parkering och bilkörning. Det finns parkering precis vid tältet. Om ni vet att ni kommer att använda
bilen under er vistelse kan ni även välja att parkera på vår kundparkering. Glöm inte att hålla grinden
och bommen stängd, och tänk på att vi har barn som kan befinna sig i odlingarna när ni kör in och ut,
dvs kör väldigt långsamt och med uppsikt.

Odlingarna är vår arbetsplats, och vi är ibland där och jobbar både sent och tidigt. Men vi går aldrig
innanför era grindar när tältet är uthyrt, så ni kan slappna av och känna er som hemma. Vill ni är ni
också så klart välkomna att strosa runt i odlingarna, vi visar er gärna runt om vi har tid. Eller kanske
vill ni hjälpa till med lite ogräsrensning?
På lördagar och söndagar har vi vårt självplock och café öppet från klockan 11. Det innebär
egentligen mest att det under er sista timme kommer att finnas kunder i odlingarna. Det innebär
också att ni så klart har möjlighet att köpa färska grönsaker, eller äta en lättare lunch eller ta en fika
innan ni åker hem.

Kontaktuppgifter om några frågor eller problem uppstår:
Andreas 073-9991771 eller Lena 070-6000901.

