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Garage
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Destinationskarta
Välkommen till J – Stockholms härligaste destination! För dig som vill spendera det kallare
halvåret med aktiviteter nära natur och hav. Här
har vi samlat allt som vi själva tycker är receptet
för den perfekta hösten och vintern. Oavsett om du
är här för en romantisk weekend med kärleken, en
familjesemester med barnen eller en avkopplade
staycation med vännerna har vi något för dig.

Mat & Dryck
Restaurant J

På Restaurant J tillagar vi våra favoritråvaror från
hav och land på ett modernt sätt med spännande
smaker. När det är möjligt använder vi oss gärna av
lokala råvaror från någon av de 30 000 öarna i Stockholms skärgård. Hos oss njuter du av mat som ger
dig en känsla av modern skärgård med rätter som
J’s friterade kycklingvingar, fiskgryta, och J’s burgare
på högrev - allt med en fantastisk utsikt över vattnet.
Vårt havsnära läge bjuder på Stockholms vackraste
solnedgång.

Bad & Spa
Bastu & Relax
I vår bastu håller du dig alltid varm oavsett väder.
Bastubadet kombinerar du på bästa sätt med ett
friskt dopp i havet från bryggan.
Kallbada
På vår brygga njuter du av ett uppfriskande bad (eller
kallbad) med utsikt över Stockholms hamninlopp.
Njuta SPA
För kropp och själ. Ladda batterierna på Njuta Spa,
fem minuters promenad från Hotel J. Här kan du
bada och njuta av lyxiga behandlingar, allt med en
fantastisk utsikt över Stockholms inlopp. För mer
information, besök http://www.njutaspa.se/ eller
fråga i receptionen.

Naturen
Nyckelviken naturreservat
Upptäck området kring Nacka Strand. Endast 15
minuters cykeltur eller 30 minuters promenad
från J hittar du Nyckelvikens naturreservat och
Herrgård som har funnits sedan 1700 talet. Här
hittar du både växthus, café samt härliga joggingoch promenadspår.
Löpspår
Gillar du att hålla en aktiv livsstil? Då har du kommit
rätt. I vår vackra omgivning finns flera vackra löpspår
– spring längs vattnet i Nacka Strand eller ta dig till
närliggande naturreservatet Nyckelviken.
Trädgård med havsutsikt
Välkommen till vår trädgård! Här varvar du ner och
njuter av havsutsikt hela dagen. Ta en eftermiddagskaffe i höst- eller vintersolen eller stå en stund och
njut av utsikten.
Utsiktsplatsen
Se Stockholms inlopp vakna till med en kopp kaffe
i handen eller njut av solnedgången från klipporna
beläget precis bredvid hotellet. Låna en varm filt i
receptionen.

Aktiviteter
Padelbana
På några minuters gångavstånd hittar du Quality Office
padelbanor. Kom till receptionen så berättar vi mer
om pris och bokning.
Båt till stan
Vill du varva skärgårdslugnet med stadspuls? Ta
då pendelbåten som avgår utanför Restaurant J till
Stockholms city. Här reser du med ditt vanliga SLkort. På bara 25 minuter anländer du till Nybroplan
och kan utforska vår vackra huvudstad.
Skärgårdsbåtar
Ett stenkast från Restaurant J ligger Cinderellabåtarnas
bryggor. Därifrån köper du biljett, vintertid går
båtar till Vaxholm, Grinda, Möja eller varför inte
Sandhamn? Perfekt för en dagsutflykt i Stockholm
fantastiska skärgård.
Läs mer och se tidtabell här:
https://www.stromma.com/globalassets/sweden/stockholm/product_timetables/02_excursions/ny-tidtabeller-2020/cinderellabatarna-21-aug-1-nov-2020.pdf

Cyklar & El-cyklar
Om vädret tillåter, hyr en cykel och upplev vår fina
omgivning på två hjul. Vi har både vanlig cykel och
elcykel, kontakta receptionen för att hyra. Självklart
hjälper vi gärna till och tipsar om fina utflyktsmål.
Vad sägs om Nyckelvikens naturreservat eller
Djurgården?
Gym
Beläget ett par minuter bort från hotellet ligger SATS
Nacka Strand som erbjuder fina lokaler och fria vikter.
Som gäst på J är du välkommen att träna i gymmet
utan kostnad.
Träna på rummet
Om du istället vill träna på rummet, lånar vi ut
träningsband från receptionen.
Garage
Ta bilen och parkera i vårt stora garage. Här finns
alltid gott om parkeringsplatser, självklart inkluderat
i ditt rum.

Barn
I hotellets entréplan, med direkt anslutning till vår
härliga trädgård med utsikt över Stockholmsinlopp,
hittar du underhållning för de små.

Lek- och pysselrum för yngre barn

Välkomna till vårt lek- och pysselrum med ritaktiviteter
och filmvisning. Lek- och pysselrummet hittar ni på
markplan, rum 10.

