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VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE GÄSTHAMN
– OCH NORRTÄLJE STAD

Norrtälje Gästhamn är 
vackert belägen i hamn- 
inloppet till Norrtälje.  
I vår idylliska skärgårdsstad 
finns allt du behöver – på 
gångavstånd från gäst-
hamnen.

Varför inte strosa runt i den 
genuina stadskärnan som 
lockar med butiker och 
krogar eller kanske bara 

promenera längs den stän-
digt porlande Norrtäljeån?

Platsen i vår gästhamn 
bokar du smidigt via Dock-
Spot eller tar kontakt med 
oss på tel: 0738-19 49 31

Vi har ca 150 platser, djup 
mellan 1-4 meter. Under 
högsäsong har vi personal 
på plats alla dagar i veckan 

för att göra din vistelse  
hos oss så bra som möjligt. 

Den här broschyren  
innehåller lite bra-att- 
veta om gästhamnen och 
närliggande skärgård. 
Självklart kan du komma 
in till oss på hamnkontoret 
om det är något du  
funderar över som vi kan 
hjälpa till med.



Roslagsevent grundades 
2016 – Norrtäljes första 
RIB-charterverksamhet. 
Målsättningen är och har 
varit densamma: Vi vill  
att fler ska få chansen  
att uppleva Roslagens  
fantastiska skärgård,  
krogar och utflyktsmål. 

Med våra båtar finns  
upplevelser som passar 
alla! Med RIB:en färdas du  

i en härligt komfortabel  
fart (med visst adrenalin-
påslag emellanåt). Med 
M/S Gladan, där vi tar  
upp till 30 passagare,  
åker du lite lugnare medan 
du får se vår fantastiska 
skärgårdsnatur. 

Inför säsongen 2021 fick  
Roslagsevent möjligheten 
att ta över driften av  
Norrtälje gästhamn. 

Ett perfekt koncept att 
kombinera gästhamn, 
sjömack, passagerarbåt 
och RIB. 

Vi älskar allt som hör skär-
gården till helt enkelt…



Självklart vill man även  
äta och dricka gott när 
man lagt till med båten  
eller är ute på en  
promenad i Norrtälje. 

”På Bryggan” hittar du 
i Norrtälje gästhamns 

huvudbyggnad, direkt intill 
sjömacken.

Vad sägs om skaldjur, en 
italiensk charkbricka,  
kanske en pastasallad 
eller helt enkelt bara en 
gofika...?

Den sköna utsikten över 
båttrafiken i hamnen samt 
kvällssolen (när vädret vill) 
ja, den får man på köpet!

För mer information  
och bokning:    
Kontakta Salt & Sea



Visste du att på norra sidan 
av viken hittar du ännu mer 
av Salt & Sea precis intill 
kajen?

Ta en promenad över den 
nya bron, Havslänken,  
och slå dig ner i vår fina 

restaurang i ett av tornen, 
Soltornet. 

Dagens lunch, middag eller 
en god drink – alla varian-
ter finns på menyn. 

Varmt välkommen till oss  
– även på den andra  
sidan hamnen!

Salt & Sea   
Tel. 0176-555 00 / 
076-134 27 00
info@saltandsea.se



FYLLA PÅ MATFÖRRÅDET 
– TILL BÅTEN ELLER ÖN?

Kul att veta om butiken!

Norrköp är en ICA-  
Supermarketbutik som 
erbjuder det lilla extra,  
med personlig service och 
ett sortiment med tydlig 
färskvaruprofil för både 
vardag och fest. 
 
VÅRA AVDELNINGAR: 
Manuell delikatess med 
ost och chark från lokala 
leverantörer och utvalda 
producenter. 
 
Egen catering med kock i 
butiken där du kan beställa 
bland annat bufféer och 
smörgåstårtor. Ett tips är 
att testa vår helgkasse, 
en kasse för två personer 
med förrätt, varmrätt och 
dessert – allt klart för upp-
värmning och montering.

Manuell köttdisk med 
svenskt kött, i huvudsak 
från lokala uppfödare som 
hängmörats i butiken. 

Manuell fiskdisk med färsk 
leverans tre dagar i veckan,  
allt från ostron till laxfilé. 

Färdigmat från egen kock 
i butiken. 

Norrköps pizzeria. Fräsch 
pizza med delikatesser från 
vår manuella delikatessdisk. 

Norrköpsbageriet – vi  
”bakar” färskt bröd varje 
dag året om. 

Färskmalet och nybryggt 
kaffe – vi har, vad vi själva 
skulle säga, Norrtäljes  
godaste kaffe. 

ICA:s matkasse  
www.norrkop.se

E-handel – handla din mat 
när du vill: www.norrkop.se  
Du beställer enkelt din mat 
och kan välja mellan att 
få den hemkörd eller för 

upphämtning i butiken. 
Snabba ledtider och inga 
plockavgifter. 

Post i butik 
 
Kontakta oss:  
Tel. 0176-207570 
www.norrkop.se
Noorsgatan 1, Norrtälje

2018 totalrenoverades 
butiken, en utbyggnation 
resulterade i en säljyta på  
1 000 kvm. 

Vi installerade ny kyla som 
är helt miljöneutral (co2) 

och all belysning är LED. 
Sommaren 2019 monte-
rade vi solceller på taket 
där vi även har en egen 
biodling. 

Vi erbjuder endast svenskt 
kött i butiken (sedan 2014 
och då som första ICA- 
butik), vi älskar det lokala 
och har över 30 olika lokala 
leverantörer i allt från must 
till kött. Norrköp har ett 
samarbete med Norrtälje 
musteri, vilka pressar frukt 

och grönt, som vi inte 
tycker håller kvalitén, till 
en härlig dryck – vi kallar 
den Frukt & Blandat. Vi har 
även ett samarbete med 
Jordens skola i ett projekt 
som heter resvinn. Där 
förädlar skolan mat med 
skönhetsfel eller mat med 
trasiga förpackningar.

MATLEVERANS

Vi på Norrköp vill välkomna dig till Norrtälje gästhamn

Närmaste bilväg: ca 4 min 
Närmaste gångväg: ca 15 min



1. www.ica.se/handla/ 
 ica-supermarket-norrkop
2. Se lediga tider för  
 hämtning/hemleverans  
 – välj ”hemleverans”
3. Ange postnummer 12345
 
Leveranstider:
Order före kl 11.00: 
leverans samma dag

Order före kl 23.59: 
leverans före kl 10.00  
nästa dag

Pris för leverans till 
gästhamnen: 70 kr.

 

 

(måndag, onsdag, fredag): 
1. www.ica.se/handla/  
 ica-supermarket-norrkop
2. Se lediga tider för  
 hämtning/hemleverans 
 – välj ”hemleverans”
3. Ange postnummer   
 98765
4. Under övriga önskemål:   
 Fyll i närmaste ångbåts-  
 brygga eller koordinater   
 till den brygga där ni   
 önskar leverans. 

Leveranstider:
Order senast lördag 23.59: 
leverans måndag från 12.00

Order senast måndag 23.59: 
leverans onsdag från 09.00

Order senast onsdag 23.59: 
leverans fredag från 09.00

Pris för leverans till  
skärgården: 349 kr. 

Vi kontaktar dig per  
telefon när vi närmar  
oss din brygga. 

Läs mer om våra matleveranser: norrtaljegasthamn.se

MATLEVERANS

Order för leverans  
i NORRTÄLJE GÄSTHAMN: 

Order för leverans  
i ROSLAGENS SKÄRGÅRD: 

Dina varor levereras till  
den ”svarta boden” i gäst-
hamnen. Kontakta hamn-
personalen om du behöver 
bärhjälp eller låna en kärra  
när du hämtar dina varor.

Närmaste bilväg: ca 4 min 
Närmaste gångväg: ca 15 min



I vår servicebyggnad i 
gästhamnen finns bastu 
och dusch, för både herr 
och dam. 

Varför inte beställa en god 
tapasbricka med svalkande 
dryck inför bastubesöket?
I vår servering finns förslag 
på olika tapas.

Bokning/frågor:  
Prata med Roslagevents 
personal på hamnkontoret 
för bokning av bastu samt 
tilltugg.

Pris: 500 kr/2 h  
För våra gästhamns- 
gäster ingår detta i  
hamnavgiften.

BASTU  
MED HAVS-  
UTSIKT?

BOKA BASTU



KUBB OCH ANNAT SKOJ  
I SOCIETETSPARKEN

Samla familjen eller vänner-
na för en stunds utomhus-
lek i fina Societetsparken 
– som ligger i direkt anslut-
ning till gästhamnen.

Kom in till hamnkontoret 
och låna utrustning av 
Roslagsevent. Det finns 
både boule, kubb och lite 
annat kul…

TIPS!
Varför inte hyra cyklar av 
Roslagsevent när ni utfors-
kar Norrtälje? Kom in och 
prata med oss på hamn-
kontoret.

 SKOJ I SOCIETETSPARKEN



HAMNREGLER I VÅR GÄSTHAMN

• Vid ankomst – anmäl  
dig i hamnkontoret.

• Förtöjning får endast  
ske på angivna platser.

• Ha koll på att tamparna 
inte ligger i vattnet eller 
uppslängda på bryggan.

• Använd vår sopstation 
för hushållssopor och 
pant.

• Toalett med direktutsläpp 
i vattnet får inte använ-
das i hamnen. Läs mer 
på transportstyrelsen: 
transportstyrelsen.se

• Internationella sjövägs-
regler gäller inom  
hamnområdet.

• Högsta fart inom  
Norrtälje hamn är 5 knop. 

• Grill får inte användas 
inom hamnområdet.

• Hundar skall hållas  
kopplade.

• Hamnavgift erläggs  
enligt fastställd taxa.

• Respektera ljudnivå  
(musik eller annan ljud- 
anläggning) så att  
omgivningen inte störs.

• Vid olovlig tilläggning får 
gästande båt flyttas av 
hamnvakten.

HAMNEN



SJÖMACKEN

GÄSTHAMN  
AVGIFTER & SERVICE

Sjömacken ligger i direkt 
anslutning till Norrtälje 
Gästhamn – enkelt att 
tanka innan du angör eller 
kastar loss.

Vi säljer Bensin95, Diesel, 
Gasol samt de vanligaste 
oljorna.

Vi har öppet för tankning 
året runt då vår mack är 
utrustad med kortautomat. 

Under perioden 12 juni-15 
augusti är hamnstationen 
bemannad 08.00-20.00 
alla dagar i veckan.

Våra avgifter under  
högsäsong 14/6-15/8:
(För övriga säsonger se  
norrtaljegasthamn.se)  

Dygnsavgift:
Max 14m/46 fot 300 kr
Över 14m/46 fot 400 kr
Långsidesförtöjning  
(i mån av plats)  
pris/meter 40 kr
Dagsavgift 4 h 100 kr
El 80 kr
Tvättstuga 2 h 50 kr
 
Hyra av bastu ingår i  
gästhamnsavgiften i  
mån av plats.

Service i gästhamnen: 
• WC & Dusch
• Bastu
• Tvättstuga
• Hyrcyklar
• Färskvatten
• El
• Septiktank
• ICA online – Leveranser 

mån-fre under perioden 
14/6-13/8

• Hyrbåt

HAMNEN



Välkommen till Lidö  
– ön för alla smaker! 

Med vårt genuina intresse 
för mat och service sätter 
vi Lidö Värdshus på kartan 
som en av skärgårdens 
trevligaste krogar! 

Lidö är den perfekta 
skärgårdsön för dig som 
vill njuta av god mat och 
dryck – antingen du är se-
mesterfirare, ska arrangera 
ett bröllop, fira en födelse-
dag eller ska konferera. 

Tillsammans skapar vi  
minnen för livet!

Lidö är ett naturreservat 
mitt i Roslagen som för-
enar de bästa delarna av 
skärgården. 

Här hittar ni kobbar, klip-
por, härliga promenadstråk, 
badplatser, en självförsör-
jande bondgård, gästhamn 
med 50 båtplatser och 
framfickan Oasen samt ett 
värdshus med skärgårds- 
inspirerad meny. 

Här bor ni i en härlig miljö 
med närhet till havet. Ni 
kan både njuta av lugnet 
och hitta på aktiviteter 
som passar hela familjen. 

För bokning/frågor: 
www.lidovardshus.se 
Tel. 0176-404 99 eller 
info@lidovardshus.se  

Lidö

ÖUTFLYKTER



På ön Arholmas nordspets 
ligger Arholma Nord. Här 
kan du koppla av med god 
mat, aktiviteter och en 
skön natts sömn.

Till vår havsvik i norr kan 
man ta sig med egen båt 
och lägga till vid gästbryg-
gan, boka taxibåt eller åka 
med Waxholmsbolaget.

Vår sommarkrog ligger 
mitt i viken med utsikt över 
havet och här njuter du av 
rökta godsaker från hav 
och land. Perfekta rätter 
för att dela på eller ta med 
till solvarm klippa.

I vårt berg ”Batteri Arhol-
ma” gömmer sig topphem-
liga utrymmen från Kalla 
kriget. Sjukhus, storkök, 
stridsledning, logement ja 
allt som behövs för att 110 
man skulle kunna isolera 
sig i upp till två månader. 

Nu är Batteriet museum 
där ni får följa med på 
guidade turer och se hur 
det var att bo och öva inne 
i berget.

För er som vill ha lite mer 
fysiska aktiviteter föreslår 
vi att hyra mountainbike 
och susa fram på slingriga 
skogsstigar eller ta sig ut 
på vattnet i kajak och göra 
strandhugg på en solvarm 
klipphäll. 

Om du vill utmana din 
höjdrädsla är tipset att ge 
dig i kast med vår Zipline.

Boendet ligger utspritt 
i havsviken med enkel-, 
dubbel-, och familjerum. 
De mest havsnära rummen 
i Stormladan. Lakan, hand-
duk och frukostbuffé ingår 
alltid så du får en perfekt 
avkopplande vistelse i 
ytterskärgården.

För bokning/frågor:   
www.arholmanord.se
Tel. 0176-560 40
info@arholmanord.se

Öppet alla dagar 
24 juni – 15 aug

Dubbelrum: 1 095 kr/natt 
inkl. lakan, handduk och 
frukost

Bröllop, konferenser  
och fester kan bokas 
maj-oktober.

Båtar från Stockholm, 
Simpnäs, Norrtälje, Gräddö 
och Räfsnäs.

Arholma 
nord

ÖUTFLYKTER



På gränsen till Ålands hav 
ligger Söderarms helt unika 
anläggning för bokade 
grupper.  

På ön finns en gammal fyr- 
och lotsplats med hus från 
1800-talet – inredda som 
de bostäder de en gång 
var, vilket ger en genuin 
hemkänsla långt ifrån vanlig 
konfererensmiljö. 

Passa på att prova Söder- 
arms unika bastu som är 

inrymd i en bunker från 
andra världskriget. 

Utanför bastun finns ett  
naturligt bad i en klipps-
kreva med havsvatten, det 
finns även en badtunna. 

Om du kommer med båt 
så finns det en gästbrygga, 
ett museum och en liten 
souvernir- och hantverks-
bod med glass och frysta 
hemlagade matlådor.

För bokning/frågor: 
www.soderarm.com 
Tel: 0176/432 12 eller 
070-326 58 33
info@soderarm.com

ÖUTFLYKTER

Söderarm





Med mer än 30 års erfa-
renhet agerar vi som ett 
fullserviceföretag som du 
kan luta dig mot om det 
skulle uppstå oväntade 
situationer med båten.

Att kunna hjälpa våra 
kunder med kort varsel är 
en viktig ingridiens i vår 
strategi. 

Kontakta oss direkt eller 
kontakta hamnpersonalen 
i gästhamnen om du behö-
ver hjälp med något.

Vi har en stor, kvalificerad 
personalstyrka som finns 
tillgänglig den tid på året 
då du behöver oss mest.

 

Vår vision: 
Ditt båtliv ska vara enkelt, 
tryggt och bekvämt.

Marine Store:
Tel:  08-480 018 00
norrtalje@marinestore.se
marinestore.se

BEHÖVS  
NÅGOT TILL 
BÅTEN?

FÖR BÅTEN

Marine Store



Varför inte hyra egen båt 
för en dag eller kväll?

Oavsett om du är boende 
i Norrtälje eller på besök i 
vår gästhamn kan det vara 

trevligt att ge sig ut på en 
sjötur i en mindre båt.

Vår Ockelbo passar lika bra 
för fisketuren som till en 
badutflykt med familjen.

Bokning/frågor:  
Kom in och prata med oss 
på hamnkontoret för mer 
information och bokning.

INGEN  
EGEN BÅT?  
HYR AV OSS!

HYR BÅT



MED OSS ÄR SKÄRGÅRDEN NÄRA

Med våra båtar finns  
upplevelser som passar 
alla! 

Med RIB:en färdas du i en 
härligt komfortabel fart 
(med visst adrenalinpåslag 
emellanåt).  
Med M/S Gladan, där vi tar 
upp till 30 passagare, åker 
du lite lugnare medan du 
ser vår fantastiska skär-
gårdsnatur. 

Vi ordnar resan till och från 
släktträffen, företagseven-
tet, svenssexan/möhippan 
med mera. 

Om ni önskar ordnar vi 
även ett komplett event 
med mat, underhållning 
och aktiviteteter. Vi har 
ett nära samarbete med 
flera skärgårdsföretag och 
självklart ordnar vi även 
bokningen om ni önskar.

Vill du veta mer om  
Roslagsevent och vad vi 
har att erbjuda? 

Besök vår hemsida eller 
kontakta oss för mer  
information:
Tel: 072-203 44 89
info@roslagsevent.se  
roslagesevent.se





Norrtälje Gästhamn
Tel. 073- 819 49 31 
norrtaljegasthamn.se • roslagsevent.se


