RÄVSTEN

Service
Stugby med 18 stugor, lägerskola, grillplatser, båt- och
kajakuthyrning, bastu, badtunna, skyltade stigar,
duschar, toaletter, kiosk, konferens, mat på beställning
med mera.

För alla
Fiskevänligt
Tillgängligt

Tillgänglighet
Delar av ön är tillgänglig med rullstol. På ön finns
anpassat torrdass och dusch. Palms stuga är tillgänglighetsanpassad för rullstol. En av våra båtar har ramp,
för att underlätta på- och avstigning. Från vår brygga
kan du fiska, här finns även en extra båge som gör det
lättare att ta sig i och ur en kajak.

Öppettider
Till Rävsten är du alltid välkommen och stugbyn är
öppen året runt. Från maj till oktober finns kiosk, mat
på beställning och annan service tillgänglig.

Karta
Hitta hit
Rävsten ligger i norra Upplands skärgård, vid södra
spetsen på Gräsö. Från Uppsala ca 90 km, Stockholm
cirka 160 km.

Med bil
Från Öregrund tar du färjan till Gräsö. På Gräsö tar du
höger i första korsningen, följ vägen till dess slut vid
Äspskär. Parkera bilen på anvisad parkering 100 m
från bryggan. Från Äspskärs brygga går en passbåt.
Båtturen tar tio minuter. Flytvästar finns ombord.

Med buss
Från färjeläget på Gräsö går UL buss till Äspskär.
Ta sedan förbokad passbåt från Äspskärs brygga.

Bokning och information
Webbplats med bokning www.ravsten.se
Telefon 0763-36 01 88
E-post info@ravsten.se
Passbåten bokas på
https://www.ravsten.se
Rävstens stugby finns på Facebook och
Instagram.
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På Naturkartan.se kan du se en karta över
Rävsten. Naturkartan finns även som app.

Välkommen till Rävsten
Resan börjar hemma.
Läs på vår webbplats, kontakta oss på info@ravsten.se
eller ring 0763-36 01 88

Dass, duschar och samlingslokal är tillgängliga via ramper.

Fiske eller paddling på Rävsten – aktivitet och avkoppling.
Vår brygga är tillgänglig med rullstol.

Vi hämtar och lämnar dig vid Äspskärs brygga på
södra Gräsö.

Palms hus har åtta bäddar varav tre på bottenplan.
Stugan är tillgänglighetsanpassad.

Rensa din fisk under tak, sittande eller stående.
Bredvid fiskrensningsbänken finns en grillplats.

