Vår / Sommar 2011

Konferensen

BOKA boende NU
familjepriser under sommaren.
070-3618817

Konferensrummet beräknas vara klart till hösten 2011.
Det kommer att bestå av ett rum med konferensbord för ca 8 personer, projektor, whiteboard, blädderblock och trådlöst internet.

Johanssons
Gårdshotell
Johanssons Gårdshotell i Roslagen
är ett nybyggt modernt litet hotell
i en unik gårdsmiljö centralt i
Östhammar och nära havet. Vi har
öppet året runt.

I direkt anslutning till konferensrummet ligger
ett mindre rum med kakelugn och fåtöljer där
förmiddags-/eftermiddagsfika kan serveras.
Lunch kan bokas i vårt intilliggande Cafe’‛ alternativt i konferensrummet.

För ytterligare information eller frågor går
det bra att ringa 070-3618817 till Cattis eller
maila till info@johanssonsgardshotell.se.

Johanssons Gårdshotell i Roslagen
Kyrkogatan 4
742 32 Östhammar
070-3618817
+46703618817
www.johanssonsgardshotell.se
info@johanssonsgardshotell.se

Om oss

Våra rum
Alla rum är smakfullt och
fräscht inredda och utrustade med wc, dusch, tv och
trådlöst internet.

Johanssons Gårdshotell i Roslagen drivs av familjen Johansson/Löfgren. Vi driver även Johanssons Café & Skafferi i Östhammar, Drottninggatan 15.
Frukosten, som ingår i priset, serveras i vårt
Café på Drottninggatan 15 eller, om så önskas,
i hotellets charmiga trädgård om vädret
tillåter.

Hotellet är rökfritt.

lö-sö kl 08.00-09.00

Hotellet erbjuder 7 rum
2 enkelrum

Enkelrum

4 dubbelrum

Dubbelrum
Dubbelrum 1 pers

1150,
995,

Sviten 1-2 pers
3-4 pers

1495,
1795,

Enkelrummen är charmiga
med kakelugn och fina
trägolv
Dubbelrummen är nybyggda fräscha rum varav två på bottenvåningen

Sommartid finns Johanssons Café & Skafferi på Sjötorget vid hamnen i Östhammar. Cafét erbjuder då, förutom espresso/kaffe, våra
populära sallader samt fräscha luncher/
middagar och självklart glass i stora lass.

I samtliga priser ingår frukostbuffé som
serveras på vårt Café på Drottninggatan 15
(ligger i anslutning till hotellet) eller, om så
önskas, i hotellets charmiga trädgård om
vädret tillåter.
Frukost serveras må-fr kl 07.00-08.00
(eller efter överenskommelse)

1 ”svit” / familjerum

Trädgården har anor från medeltiden med en
jordkällare från 1500-talet och ett stall från
början av 1700-talet. Om sommaren inbjuder
trädgården till avkoppling under fruktträden
eller till mysiga grillkvällar.

Priser

och två på övervåningen.
Sviten består av ett allrum med soffa och
fåtöljer och ett charmigt sovrum med kakelugn. I allrummet finns 2 sängplatser samt möjlighet till 1 extrasäng och i sovrummet 1 dubbelsäng.

In- & utcheckning
Incheckning från kl 15.00
Utcheckning senast kl 11.00

795,

Extrasäng inkl frukost 350,-

Bokning & Betalning
Bokning och betalning sker företrädsvis
via vår hemsida www.johanssonsgardshotell.se
Bokning kan också göras via telefon
070-3618817 och då sker betalningen vid
utcheckningen.

