
                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

Tel: +46 (0) 8 541 75 700 
Info@seasafari.se 

 

Krogturen – Spendera kvällen på en skärgårdskrog

Upplev någon av skärgårdens alla härliga restauranger.

Vi hämtar er centralt inne i Stockholm. Turen går ut via Vaxholm och Stegesund.

Med vinden i håret och ett leende på läpparna 

 

När ni sedan är glada och nöjda efter middagen så åker vi tillbaka in mot city igen.

• Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.

• Passa alla grupper.  
• Möjlighet att boka mat, dryck och båt 
 
Vi tar er till er favourit krog, se nedan ett par exempel
 
Vaxholms Hotel, Gåshaga Brygga.
Stockholm tur och retur ca 3 timmar.
 
Grinda Wärdshus, Linanäs Sjökrog, Svartsö Krog
Stockholm tur och retur ca 4 timmat
 
Ingmarsö Krog, Bullandö Krog, Engine
Stockholm tur och retur ca 5 timmat
 
Sandhamns Värdshus, Finnhamn
Stockholm tur och retur ca 6 timmat
 
Maila oss så kommer vi gärna med rekommendationer om vad som passar just er grupp vid aktuell tid. 
Mat och dryck tillkommer. Vi har erfarehet från alla nämnda restauranger.
 
Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare. Samtliga priser är 
   
I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytover
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.
Grupper över 36 personer efter offert.

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

Spendera kvällen på en skärgårdskrog! 

 

Upplev någon av skärgårdens alla härliga restauranger. 

Vi hämtar er centralt inne i Stockholm. Turen går ut via Vaxholm och Stegesund. 

Med vinden i håret och ett leende på läpparna styr vi sedan mot er favoritkrog! 

När ni sedan är glada och nöjda efter middagen så åker vi tillbaka in mot city igen. 

Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.

mat, dryck och båt i kombination 

Vi tar er till er favourit krog, se nedan ett par exempel: 

ga Brygga.     Sek 9 000:
ckholm tur och retur ca 3 timmar. 

Wärdshus, Linanäs Sjökrog, Svartsö Krog   Sek 12 000
ca 4 timmat 

Engine Workshop on Djurö.  Sek 13 000
tur och retur ca 5 timmat 

Finnhamn, Möja Berg, Högmarsö.  Sek 14 000
tur och retur ca 6 timmat  

Maila oss så kommer vi gärna med rekommendationer om vad som passar just er grupp vid aktuell tid. 
Vi har erfarehet från alla nämnda restauranger. 

Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare. Samtliga priser är exklusive moms.

I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytoverall, flytväst och skidglasögon.
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.
Grupper över 36 personer efter offert.  

                                                                                                                                                            

 

 

Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november. 

000:-/båt 

000:-/båt 

000:-/båt 

000:-/båt 

Maila oss så kommer vi gärna med rekommendationer om vad som passar just er grupp vid aktuell tid. 

exklusive moms. 

all, flytväst och skidglasögon. 
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän. 


