Välkomna till Fjärdlång!

Fjärdlång är ett naturreservat. Haninge kommun äger södra delen där
vandrarhemmet är beläget i flera olika byggnader. Mellersta och
nordvästra delen av Fjärdlång förvaltas av Skärgårdsstiftelsen och där
hålls får. Privata tomter finns på nordöstra delen av Fjärdlång samt på en
del av den östra delen.
Incheckning på vandrarhemmet sker från kl 12.00 i Fjärdlångs Café och
kiosk som under högsäsong har öppet mellan kl 11.00-19.00 måndag till
fredag och 11-00-17.00 lördag och söndag. Vid incheckning efter
stängning, vänligen meddela det i god tid (tel. se nedan). Fjärdlångs Café
och kiosk ligger på vänster sida ca 100 m från Waxholmsbryggan. Än så
länge kan vi bara ta emot kontanter där. Utcheckning senast kl 10.45, då det ska vara städat enligt
anvisningar i respektive rum/stuga. Om ni checkar ut före eller efter caféts/receptionens öppettider kan ni
lägga nyckeln i vita brevlådan som sitter ute på detta hus.
Sovsäckar får ej användas i bäddarna utan medtag lakan. Man kan även hyra lakan.
För att inte störa övriga gäster bör man visa hänsyn och hålla en låg ljudnivå mellan kl 23.00–7.00.
Ni behöver inte ta med toalettpapper, disktrasa, diskmedel eller torkhandduk. Det finns redan på plats.
Dusch finns i en byggnad i närheten av Thielska villan.
Vill ni boka frukostbuffé ska det göras i kiosken eller per telefon senast dagen före. Frukost serveras kl
8.00-9.30 endast under högsäsong.
För att komma till fjärdlång åker man Waxholmsbåt från Dalarö hotellbrygga eller från Stockholm.
Tidtabeller finns på deras hemsida www.waxholmsbolaget.se. Under lågsäsong går inte Waxholmsbolagets
båtar alla dagar i veckan. Då finns möjlighet att boka taxibåt, förslagsvis med Kymmendö båttaxi, Gålö
sjötaxi, Ötaxi eller med vår taxibåt KajsaLinnea (tel. 070-645 61 81), max 12 passagerare.
Sällskap över 12 personer kan boka med Dalarö sjötransporter eller Haninge charter och turism.
Avbokningsregler
Vid avbokning 8-15 dagar före ankomst betalas en fast avgift på 100 kr. Vid avbokning 7 dagar före erläggs
full betalning.
Att tänka på är att området är ett naturreservat och regler för detta måste respekteras.
Eldningsförbud råder på hela ön med undantag av de anordnade grillplatser som finns inom
vandrahemsområdet. Detta innefattar även engångsgrillar.
Hundar skall vara kopplade.
På gården bor personalen, vänligen visa hänsyn.
Bokning och reception tel: 073 59 55 303
Tillsynsman Mats Huss tel: 070 64 56 181

Varmt välkomna önskar familjen Huss!
Fjärdlång och Huvudskärs Vandrarhem AB
Telefon: 08-501 560 92, mobil 0735-955 303
E-post: info@enebackens.se
Hemsida: www.fjardlang-huvudskar.se

