
GRYTS SKÄRGÅRDSPENSIONAT 

Aktivitetspaket 

Denna säsong har vi följande aktiviteter att erbjuda. 

Kajakpaket 

• Kajak heldag (du väljer om du vill paddla ankomst eller avresedag) 
• Lunchpaket att ta med ut 
• Middag på pensionatet eller restaurang Fyrudden 
• Boende och frukostbuffé (del i dubbelrum med delad dusch/wc) 
• Bastu finns att hyra på pensionatet 
• Vill ni låna cykel för att ta er till kajakerna eller till Fyrudden så ingår det, avstånd 5 

km 

Pris: 1,200 kr per person 

 

Westernridning och kajak 

• Turridning med guide i naturskön miljö under alla årstiden och i små grupper 
• Lättare fika efter turen 
• Kajak heldag (du väljer om du vill paddla ankomst eller avresedag) 
• Lunchpaket att ta med ut 
• Middag på pensionatet eller restaurang Fyrudden 
• Boende och frukostbuffé (del i dubbelrum med delad dusch/wc) 
• Bastu finns att hyra på pensionatet 
• Vill ni låna cykel för att ta er till kajakerna eller till Fyrudden så ingår det, avstånd 5 

km 

Pris: 1,650 kr per person 

 

Westernridning med boende 

• Turridning i naturskön miljö under alla årstider och i små grupper. 
• Lättare fika efter turen. 
• Boende och frukostbuffé (del i dubbelrum med delad dusch/wc) 
• Total tidsåtgång ca 3 timmar, varav aktiv ridning minst 1,5 timmar 
• Max 90 kg, åldersgräns 15 år, all ridning sker på egen risk 

Pris: 900 kr per person 

 



Western turridning med boende och middag 

• Turridning i naturskön miljö under alla årstider och i små grupper 
• Lättare fika efter turen 
• Middag på pensionatet eller restaurang Fyrudden 
• Boende och frukostbuffé (del i dubbelrum med delad dusch/wc) 
• Info: Total tidsåtgång ca 3 timmar, varav aktiv ridning minst 1,5 timmar 
• Max 90 kg, åldersgräns 15 år, all ridning sker på egen risk 

Pris: 1,150 kr per person 

Samtliga priser är inklusive moms. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och bokning! 

Kontakta Lise-Lotte på info@grytspensionat.se eller 0123-407 00 för mer information och 
bokning. 

 

 

 


