En broschyr från 1898:

DALARÖ HAFSBAD.
Upplysningar och prisuppgifter.
Dalarö, sedan gammalt känd sommarvistelseort, är beläget mot söder och sydost invid segelleden ungefår midt
emellan Stockholm och Landsort. Afståndet till Stockholm genom den natursköna leden DaggenstäketSkurusund är 40 km, via Saltsjöbaden endast 32 km.
Dalarö utgöres af en långsträckt, skogsbevuxen halfö,
som terassformigt sänker sig mot hafvet och bildar med
Korsholmen, Aspön och Jutholmen den lifliga farleden
Dalaröström. Grupper af större och mindre öar och skär
omkransa hela Dalarökusten och skydda den mot de
skarpa hafsvindarne. Dalarönaturen är vacker och omväxlande med härliga strandpartier, höga bergplatåer
med vidsträckta hafsvyer, präktiga promenader inom
samhället (t. ex. Schweizerdalen) eller uti de omgifvande
vackra skogarne.
Klimatet är jemnt och godt. Medeltemperaturen,
middag (kl. 2): Juni +18,40, Juli +20,1 °, Augusti
+17,80. Skillnaden mellan morgon- (kl. 8) och middagstemperaturen: Juni 2,0°, Juli 2,3 °, Augusti 2,2 °. Skillnaden mellan middags- och afton- (kl. 9) temperaturen:
Juni 3,5 °, Juli 3,8°, Augusti 3,00. Regndagar (0,1 mm.
nederbörd och deröfver) och regnmängd: Juni 6 och 22,4
mm., Juli 10 och 52,1 mm., Augusti 14 och 69,2 mm.
Vattnet, hvars salthalt är omkring 0,6 %, är särdeles
rent och klart genom den lifliga strömomsättningen, dess
medeltemperatur: Juni + 13,7°, Juli +16,1 °, Augusti
+15,3 °.

Samtliga temperatur- och nederbördsuppgifter enligt
förhållandena under åren 1894-96.
Den förhärskande sommarvinden blåser från
sydvest.
Dalarö erbjuder sålunda genom sitt skyddade läge ett
utmärk hafsklimat med särdeles ren och stärkande luft
och torde i det hänseendet kunna rekommenderas för
friska och sjuka som en af de bäst gynnade sommarvistelseorter vid Sveriges ostkust.
Societetslif i en badorts vanliga stil förekommer ej
utan ett fritt och otvunget sällskapslif med tillfälle till
förströelser af många slag; lawntennis i den härliga
Schweitzerdalen, god tillgång på båtar för segelturer
med vana och pålitliga förare; ångbåtsfårder till de vackra omgifningarne såsom till Ornö, Utö, Nynäs via Lunds
strömmar, en af de vackraste passager i Stockholms
skärgård; utfärder med åkdon till Små Dalarö, till de
gamla herresätena Sandemar och Årsta, Till Gålö, Prins
Carls inrättning m. fl. ställen. Utmärkta velocipedvägar.
Badanstalten är öppen från 10 Juni till 10 September
och är den liksom hela Dalarö-området tillgänglig utan
särskild inskrifnings- eller dylik afgift.
I Varmbadhuset serveras de flesta brukliga bad former, såsom utmärkta gytje- massage- och tallbarrs bad,
halfbad, ångskåp m. fl. Badbehandling kan äfven erhållas i hemmen.

Priser: varmt karbad med dusch kr. 1,00 á 0,75, halfbad
kr 0,75 á 0,60, ångskåp med dusch eller halfbad kr. 1,00,
sitt-, dusch- afrifningsbad kr. 0,30, tillägg för massagebad med gyttja eller tvållödder, extra saltbad, tallbarrsdekokt, soda eller pottaska kr. 0,25, badlinne inberäknadt.
De lägre priserna för mindre bemedlade och minderåriga. Läkare hafva fria bad.
Hafsbad erhållas i stora Kallbadhuset och i flera
enskilda badhus. Priser i Kallbadhuset: i stora simbassinen för herrar: 4 kr. för en månad, 10 kr för sommaren,
extra bad (med handduk) 0,25 kr., i mindre simbassinen
för damer: 3 kr får månad, i enskild bassin: för abonnerad halftimme får 1 a 2 personer 3 kr., får 3 personer:
4,50 kr. får månad, extra bad (med handduk) 0,35 kr.
De sjukdomar, för hvilka Dalarö särskildt lämpar sig,
äro nervsvaghet i alla dess former, allmän svaghet, blodbrist, skrofler, eng. sjukan o. d.; lindrigare hjärtsjukdomar, cirkulationsrubbningar och rheumatiska åkommor,
korpulens, underlifssjukdomar m. fl.
Kurorten är synnerligen att förorda för konvalescenter, för öfveransträngda och nervösa och är såsom rekreationsort för alla åldrar af
lämpligaste och angenämaste beskaffenhet.
Kommunikationer: Dalarö står i liflig samfärdsel
med Stockholm - 5 a 6 turer dagligen dels direkt genom
Skurusund och Stäket (ångf. Dalaröström och Utö, äfven
anlöpande Saltsjöbaden) och dels via Saltsjöbaden
(Dalarö-Saltsjöbaden ång. Maria II och SaltsjöbadenStockholm jernväg).
Postkontor, statstelegraf, riks- samt allmänna telefonbolagets telefoner finnas.

Bostäder och lifsfornödenheter. Omkring 250 privata lägenheter af olika storlek finnas att hyra. Priser: 1
möbleradt rum 50-100 kr., 1 rum och kök 100-150 kr., 2
rum och kök 200-250 kr, per sommar; större lägenheter
till vexlande priser allt efter läge, möblering m. m. I regel böra linne och sängkläder, ofta äfven servis medföras. Sommargästerna bruka vanligen sjelfva fara ut
och förhyra lägenheter, men beställningar af rum ombesörjas äfven genom badhusstyrelsen eller Mathilda Utterman, Dalarö, rikstelefon.
Tillförseln av lifsförnödenheter af alla slag är riklig
genom torghandel och flere handelsaffärer.
Restauranter och kaféer: Å Dalarö hotell och Lilla
sällskapet serveras frukost, middag och supé efter matsedel samt äfven till fast pris af 2 á 2,50 kr. per dag.
Rum till 2 á 2,50 kr. per dag, 40 á 50 kr. per månad med
städning. Kaffefrukostar och enklare supéer serveras
äfven i M. Uttermans kafé.
Läkare. D:r A. Hiller, adress Dalarö, D:r Erik Tengstrand. specialitet: Massage, underlifssjukdomar, adress
till 10 Juni Stockholm, derefter Dalarö.
Sjukgymnastik och massage meddelas äfven af från
Gymn. Centralinstitutet utexaminerade sjukgymnaster,
manlig och kvinlig.
Apoteket tillhandahåller alla brukliga helsovatten,
hvilka äfven serveras vid resp. källors temperatur ute M.
Uttermans kafé.
Upplysningar lemnas och förfrågningar besvaras genom läkarne och badhusstyrelsen. Prospekt på begäran
franco.

Badhusstyrelsen.
Stockholm, Central-Tryckeriet, 1897

