atursköna Sjömansro, en idyll
invid skärgården i Lappvik, är en
fantastisk plats för rekreation, vila
och semester. Sjömansro är beläget precis invid havet vid Lappviks flera kilometer långa sandstrand. De
flesta av våra besökare tycker att det är just
närheten till naturen som gör Sjömansro så
speciellt.
På Sjömansro kan du hyra rum för både
längre och kortare tid. Vi erbjuder flera olika sorters rum av olika standard – allt från
en personers rum till rymligare familjerum.
Sjömansro lämpar sig också utmärkt för
gruppbokningar, läger, möten och festligheter av olika slag. Ett stort servicekök, matsal
och två mötesrum finns att tillgå.

De flesta av Sjömansros rum är nyrenoverade. Våra lokaler är i mycket gott skick efter
omfattande renoveringar under senare år.
Nytt för sommaren 2015 är att vi gärna hyr
ut våra rum för lite längre perioder. Du kan
till exempel hyra ett rum som sommarstuga
i en vecka och samtidigt använda Sjömansros kajaker eller segeljollar fritt! Kortare
bokningar tar vi givetvis också emot.
Ta vara på chansen och boka en vistelse på
natursköna Sjömansro under sommaren!
Du som är medlem i MKF får rabatt på
priset. Passa på och boka ditt rum i god tid!
Välkommen till Sjömansro!

Sjömansro är beläget
i Lappvik, en by mitt
emellan de sevärda
städerna Ekenäs och
Hangö. Avståndet från
Lappvik till både Ekenäs
och Hangö är cirka15
kilometer.

..

På Sjömansro finns rum av olika sort och
prisklass.
•
•
•
•
•
•

Familjerum av olika standard
2 personers rum med WC, dusch och
kök (A-rum)
1 personsrum (B-rum) med möjlighet
till extra bädd. WC, dusch och kök i
korridoren
Strandbastu
Mötesutrymmen
Matsal etc

Passa även på att använda våra kajaker,
segeljollar eller roddbåtar (ingår i priset vid
bokning)!
Sjömansro lämpar sig också utmärkt för
gruppbokningar, läger, möten och festligheter av olika slag. Hör av dig till oss så hittar
vi en lämplig lösning tillsammans!

•

Rum:

Självservice är ett nyckelord i Sjömansros
verksamhet. Det innebär att kunden själv
sköter om städningen av rummet och att
egna lakan medtages. Ifall städningen inte
är ordentligt utförd faktureras en extra
städavgift.

Kontakta Tobias Björklund på e-post
tobias-bjorklund@hotmail.com för mera
information, bokningar och offertförfrågningar!

Sjömansros adress är: Hamnvägen 38-40,
10820 Lappvik, Finland.
Sjömansro finns också på webben:
www.mkf.fi/sjomansro

Rumstyp

1-3 nätter

4-5 nätter

6 nätter +

A-rum 2 pers

60€/natt

55€/natt

50€/natt

A-rum 1 pers
B-rum

Familjerum

50€/natt
35€/natt
80€/natt

45€/natt
30€/natt
70€/natt

•

Bokningar för längre tid: Sjömansro erbjuder
också möjlighet till längre bokningar, t.ex. en månad. Fråga efter offert!

•

Grupper /evenemang: Fråga efter offert!

40€/natt
28€/natt
60€/natt

