Drinkturen – Brygga, Klippa eller Skärgårdskrog!

RIB tur med drinkstopp!
Vi hämtar er inne i stan efter jobbet och tar er ut genom skärgården.
Efter en lång dag inomhus är ni väl förtjänta lite frisk luft och vind i håret. Efter en knapp timme i full fart
och med ett leende på läpparna så letar vi upp det perfekta stället, antingen en ödslig brygga, en
stimmig skärgårdskrog eller så strandar vi på Stora Sandön, där ni själva har packat en korg fylld av
valfri dryck och godsaker!
Nu är det dags att korka upp!
När vi njutit klart återvänder vi, antingen tillbaka till stan eller mot en bordsreservation på någon sjönära
krog.






Pris:

Tidsåtgång ca 3 timmar.
Begränsat utbud av dryck och snacks inkluderat.
Upplägget anpassas efter årstiderna.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Passar alla storlekar av grupper.

Stockholm ca 3 tim

Sek 10 000:-/båt

samt 165:-/person.

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.
Minimum 8 personer. Grupper över 36 personer efter offert.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
1

SeaSafari's klassiska grillkväll – kontrasternas event

Ett av våra mest uppskattade event!
Vi hämtar upp er efter jobbet. Turen går via Vaxholm och vidare ut genom skärgården. Efter en fartfylld
timme så landar vi vid ön. Undertiden ni njuter av fördrinken tänder vi brasan och kocken fixar i ordning
det sista på grillen.
En härlig buffé dukas upp och vi sätter oss runt elden och njuter av maten och tystnaden i skärgården.
Grillbuffeén är komponerad av köksmästaren och består av årstidens tillgångar och serveras med
grillade grönsaker och kall sås.






Pris:

Kontrasternas event, fartfylld RIB tur möter sprakande lägereld och god mat.
Naturupplevelse utöder det vanliga.
Aktiviteten genomför vi under maj/juni och september. Resterande månader flyttar vi den
till en närliggande ö, där alla moderna faciliteter finns att tillgå.
Passar grupper upp till 24 personer.
Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl.

Stockholm ca 5 tim

Sek 12 000:-/båt

samt 595:-/person

Priserna ovan baseras på en (1) båt med 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 24 personer efter offert.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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HELI – RIB, Kombinera två av Stockholms häftigaste upplevelser!

Helikopter och RIB båt – Fart på riktigt!
Gör RIB färden eller transporten ut till skärgården till någon utöver det vanliga!
RIB båten och helikoptern följer varandra ut genom skärgården i hissnande fart och på förutbestämda
platser stannar vi till och gör ett passagerarbyte, alla får åka både RIB och helikopter!
Upplevelsen börjar antingen inne i centrala Stockholm eller där det passar er. Vi lyfter från antingen
Gärdet eller någon annan lämplig plats/ö i området nära er. Beroende på gruppens storlek har vi
helikoptrar med både 4, 5 och 6 passagerarplatser.
Aktiviteten passar er med lite högre budget och som verkligen vill uppleva det häftigaste av två världar!
Kombinationsmöjligheterna är oändliga. RIB och HELI tillsammans, RIB eller helikopter, utresa eller
hemresa. Bara fantasin sätter gränserna!





Tidsåtgång ca 1,5 timmar, beroende på gruppens storlek och önskemål.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Utmaning och upplevelse utöver det vanliga.
Perfekt att kombinera med konferens eller middag på något av våra gömda smultronställen.

Pris: Stockholm

från Sek 1950:-/person

minsta debitering 10 personer.

Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare, samt en (1) helikopter i storlek anpassad
efter gruppen.
I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytoverall, flytväst och skidglasögon.
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.
Samtliga priser är exklusive moms.

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

Passa alla grupper.

Möjlighet att boka mat, dryck och båt i kombination
Vi tar er till er favourit krog, se nedan ett par exempel:
Vaxholms Hotel, Gåshaga Brygga.
Stockholm tur och retur ca 3 timmar.

Sek 9 000:-/båt

Grinda Wärdshus, Linanäs Sjökrog, Svartsö Krog
Stockholm tur och retur ca 4 timmat

Sek 12 000:-/båt

Ingmarsö Krog, Bullandö Krog, Engine Workshop on Djurö.
Stockholm tur och retur ca 5 timmat

Sek 13 000:-/båt

Sandhamns Värdshus, Finnhamn, Möja Berg, Högmarsö.
Stockholm tur och retur ca 6 timmat

Sek 14 000:-/båt

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

Skaldjur, ytterskärgård och RIB båt, världens bästa kombo!
Tillsammans med Melanders fisk erbjuder vi nu skärgårdens bästa picknickpaket,
Melandersturen!
Vi kombinerar en härlig och actionfylld RIB tur i ytterskärgården med säsongens bästa skaldjur
från Melanders Fisk. Vi packar ner allt från hummer och rökta räkor till bröd och aioli.
Turen tar er hela vägen ut tills horisonten öppnar upp sig och vi når ytterskärgården med sin
karaktäristiska kala och karga natur. Om allt vill sig rätt finns även chans till lite sälsafari!






Tidsåtgång ca 5 timmar.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november
Upplevelse utöver det vanliga.
Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl.
Går utmärkt att kombinera med andra aktiviteter.

Pris:

Stockholm ca 5 tim

Sek 13 000:-/båt

samt 695:-/person.

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.
Minimum 10 personoer, grupper över 36 personer offereras.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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Picknickturen – Frukost, Lunch eller varför inte en Lyxfika!

En härlig rundtur med stopp för picknick på ett av våra smultronställen.
Turen för er som vill uppleva Stockholms skärgård med RIB-båt, och gärna stannar till för en härlig fika.
Vi packar en härlig picknickkorg och sticker ut till någon härlig vik eller brygga!
Ni får gärna ta med egen picknick eller lunch om så önskas.






Pris:

Tidsåtgång ca 3 timmar.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Passar alla åldrar.
Inklusive kaffe och fikabröd.
Naturupplevelse utöver det vanliga.

Stockholm ca 3 tim

Sek 10 000:-/båt

samt 225:-/person.

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.
Minimum 8 personer. Grupper över 36 personer efter offert.

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

Er alldeles egna flytande bastu!
Bastun är rykande varm, tilltuggen är serverad och drycken ligger på kylning!
Vi hämtar er efter jobbet och lämnar Stockholm bakom oss. Efter en knapp timmes RIB tur anlände vi
direkt till bastun. Flotten ligget helt ensam i en skyddad vik. Kaminen sprakar medan ni kan bada direkt
genom luckan i golvet!
Hela anläggningen är på 90 kvadratmeter. Inomhus finns förutom bastukammaren även ett relax rum.
Toaletten och det rikliga vedförrådet ligger på baksidan, och utanför loungen finns ett väl tilltaget
soldäck.
Upplägget passar för grupper upp till 12 personer.





Pris:

Tidsåtgång ca 4 timmar, inklusive RIB tur och bastubad.
Inklusive uppeldning, handdukar, snacks och mineralvatten.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Upplevelse av Nordisk kultur utöver det vanliga.

Stockholm, ca 4 tim

Sek 11 000:-/båt

samt 595:-/person.

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.
Minimum 8 personer. Grupper över 12 personer efter offert.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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RIB, Lerduveskytte och fika i ytterskärgården

Upplevelsen med fart, fläkt och koncentration!
Turen för er som vill kombinera RIB med lite spännande tävling.
Vi packar en härlig picknick korg och åker ut till en privat skjutbana ute vid havsbandet. På vägen ut
passerar vi genom både inner- och mellanskärgård innan vi når ön ute i ytterskärgården.
Väl på plats går instruktören igenom vapnet och säkerheten kring skyttet.
Medan skyttet pågår passar resten av gruppen på att fika och se på från åskådarplatsen.






Pris:

Inklusive smörgås, mineralvatten, kaffe och nybakat fikabröd.
Avgångar från både Vaxholm och Stockholm
Skytte med riktig bössa!
Erfarna instruktörer på plats.
Aktiviteten är genomförbar april – juni och september – november.

Stockholm, ca 5 tim

Sek 12 500:-/båt

samt 695:-/person.

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.
Minimum 10 personer. Grupper över 36 personer efter offert

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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RIB Charter - skräddarsydda upplägg, helt efter era önskemål!

Var, när, hur länge och för hur många - ni bestämmer!
När du väljer att följa med SeaSafari på RIB charter får du en av skärgårdens extremaste
båtupplevelser. En ribbåt bemästrar all typ av sjö, manöveregenskaperna och kraften från motorerna
inbjuder till en euforisk känsla, "som att flyga fram tätt ovanför vattenytan". Det går inte att komma ifrån
den äventyrliga, pirrande känslan som infinner sig när man åker ribbåt - oavsett om ni väljer
högfartsnavigering i ytterskärgården eller en lugnare guidad tur.
Vilket ni än väljer lovar vi att det blir en upplevelse ni sent kommer att glömma. Våra erfarna förare tar er
fram i skärgården som om det vore deras egen bakficka. Ni kommer bli överraskade av flera av de olika
vägvalen som går att göra i vår skärgård.
Att åka med en RIB båt är något som alla uppskattar, vare sig du gillar fart eller möjlighet att se
skärgårdens fantastiska natur.
Båtarna tar er fram i farter upp till 55 knop




Tidsåtgång från 1 timme och framåt beroende på typ av tur.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Passar alla åldrar, beroende på typ av tur.

Pris: Stockholm

1 tim Sek 7 000:-/båt

2 tim Sek 9 000:-/båt

3 tim Sek 12 000:-/båt

Fram/återkörning kan förekomma beroende på geografisk placering.
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.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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Njut av ett helt eget sjöställe – Konferera heldag, halvdag eller dygn

Här finns allt ni kan behöva, plus en av världens vackraste solnedgångar!
En exklusiv skärgårdsupplevelse långt från storstadslyx och måsten, men bara en timme bort!
Mitt i vår fantastiska mellanskärgård ligger denna privata egendom som nu är tillgänglig för övernattande
grupper upp till 15 personer. Fastigheten består av ett antal lite mindre hus, samtliga med alla
bekvämligheter.
Här finns allt från en fantastisk vedeldad bastu i direkt anslutning till den generösa brygganläggningen till
de fullt utrustade stugorna med vattentoalett och moderna faciliteter. Fastigheten är dessutom helt
självförsörjande på solenergi!
Bortsett från den fantastiska naturen och stillheten, och den vedeldade bastun vid vattnet så kan vi även
stoltsera med en av världens bästa solnedgångar! Fastigheten på 25ha har strandlinje på norra och
södra sidan av ön. Solnedgången på fastighetens norra strand finns nämnd i en Australiensisk guide
över världens 10 absolut vackraste solnedgångar!
I anslutning till ön finns flertalet aktiviteter. På en annan ö i närheten finns en höghöjdsbana som sätter
skräck i de flesta!


Konferens och övernattning året runt.



Transport med RIB eller svävare.



Inklusive varm bastu och handdukar



Helpension exklusive dryck.

Pris: Efter offert.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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Sälsafari med fika i havsbandet – Upplev Östersjöns djurliv!

Det gäller att veta var man skall leta!
SeaSafari tar er med ut till havsbandet där vi med största sannolikhet kommer att se både säl och
havsörn i sin naturliga miljö. På vägen ut passerar vi både inner -och mellanskärgård innan horisonten
äntligen öppnar upp sig. Med ytterskärgårdens karakteristiskt kala och karga miljö ges känslan av att
tiden står still!
Halichoerus grypus balticus - Östersjögråsälen
Hanen är mörkgrå med ljusa fläckar, honan har mörkgrå fläckar på en silvergrå päls och ungarna som
kallas Kut är vita. Med sin längd omkring 250 cm och vikt upp till 300 kg är hanen klart större än honan
som är ca180 cm lång och 150 till 200 kg tung. Gråsälen livnär sig mestadels på fisk och kan dyka ned
till 70 m djup.
Innan vi återvänder inåt tar vi en fikapaus på någon härlig ö. Fikakorgen består oftast av kaffe och härligt
nybakat kaffebröd direkt från bageriet.





Pris:

Tidsåtgång ca 2-3 timmar inklusive kaffe och nybakat fikabröd.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Passar alla åldrar.
Naturupplevelse utöver det vanliga.

Stockholm ca 4 tim

Sek 12 000:-/båt

samt 195:-/person.

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.
Minimum 8 personer. Grupper över 36 personer efter offert.
Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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RIB med lunch på Hembygdsgården I Vaxholm (White Guide nominerad)

Fantastisk skärgårdslunch i skärgårdsidyllen Vaxholm!
Vi hämtar er centralt inne i Stockholm. Turen går ut via Stockholms inlopp till Vaxholm. Med vinden i
håret och ett leende på läpparna hamnar vi efter ca 40 min i Vaxholm närmare bestämt i Norrhamnen
där hembygdsgården är belägen.Väl framme väntar en genuin lunch från hembygdsgårdens kök.
Uppdukning sker ute i trädgården om vädret tillåter i annat fall inne i den fina byggnaden från mitten av
1800-talet.
Efter en rofylld lunch i skärgårdsatmosfär vänder vi åter mot Stockholm
Otroligt uppskattat av utländska gäster.
Hembygdsgården med tillhörande bygdemuseum ligger på Blombergska udden vid Norrhamnen. År
1880 donerade Kamrer Blomberg udden med byggnaderna till Vaxholms stad. Sedan 2009 drivs kaffeet
av Vaxholmstjejerna Eva och Johanna. 2014 nominerdes de I White Guide






Pris:

Tidsåtgång ca 3 timmar inklusive lunchstop.
Lunch, dryck och kaffe inkluderat.
Ingen åldersgräns.
En oförglömlig skärgårdslunch som passar utmärkt för utländska gäster.
Guide kan ordnas mot prisstillägg.

Stockholm ca 3 tim

Sek 8 000:-/båt

samt 185:-/person

Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare. Samtliga priser är exclusive 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.
Minimum 10 personer. Grupper över 36 personer offereras
Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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RIB – Höghöjdsbana en äventyrs kombo för de våghalsiga!

Fear is temporary – Glory is forever!
Uppe bland trädtopparna ligger höghöjdsbanan med sina 13 olika utmanande övningar. Ni klättrar och
går över rep- och träbroar, vajerpassager, rephinder och stockar.
De mest spektakulära momenten kommer med största sannolikhet att tänja på deltagarens personliga
gränser. Banan startar på 6 meter och avslutas på 19 meter ovan mark, och de olika övningarna är av
varierande svårhetsgrad och höjd.
Aktiviteterna på banan inleds med en utförlig genomgång där instruktörerna går igenom
säkerhetsrutinerna och utrustningen. I vildmarkslägret finns även en flytande bastu och en badtunna
med kombinerad kapacitet för ca 30 personer. (Bokas separat)






Pris:

Tidsåtgång ca 4 timmar, beroende på gruppens storlek.
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Passar alla åldrar. Viss fysisk nivå krävs.
Utmaning och upplevelse utöver det vanliga.
Perfekt att kombinera med bastu och grillning i vildmarkslägret.

Stockholm, ca 4 tim

SEK 12 000:-/båt

samt 695:-/person.

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.
Minimum 10 personer. Grupper över 36 personer efter offert.

Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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Stora Strängen - Ett privat litet örnnäste med en utsikt utöver det vanliga!

Mat, dryck och avkoppling är vad vi fokuserar på här ute!
Här ute erbjuder vi enskilda sällskap en exklusiv skärgårdsupplevelse utöver det vanliga!
Det höga enskilda läget ger en utsikt utöver det vanliga, och den vedeldade bastun gör upplevelsen
ännu härligare året om!
Med en gedigen bakgrund inom Sveriges krogvärld servas ni av ägarinnan själv, som dessutom är
sommelier. Med ett förflutet på allt från Franska matsalen på Grand Hôtel, Villa Källhagen, Felix
brasserie och Ulriksdals Värdshus. Driften av Ett lite hak på Grev Turegatan dag och Visby Crêperi &
Logi samt LEVA Kungslador på Gotland.
Här kan ni konferera antingen utomhus eller inomhus, helt beroende på vädret. Boka halvdag, heldag
eller dygn. Logi finns för ca 12 personer.
Utresan görs naturligtvis bäst med en RIB tur. Gärna en lite längre utstickare till ytterskärgården innan
ankomst, så bastubadet är väl intjänat! Hemresan sker smidigast med en taxibåt, antingen till Vaxholm
eller Stockholm.





Konferenser och boende året om.
RIB transporter från att isen släpper till
slutet av november.
Kombineras gärna med aktiviteter som
Sälsafari, Höghöjdsbana eller 5-kamp.
Grupper upp till 24 personer dagtid,
samt 12 personer vid övernattningar

Pris: Efter offert.

Minsta debitering 10 personer. Samtliga priser är exklusive moms.

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

Heldag i Stockholms Skärgård
Turen för er som vill uppleva hela Stockholms Skärgård med RIB-båt och gärna stannar till för sol och
bad på en klippa eller strand, kasta ankar i en vik för att fiska eller bara vill se skärgårdens pärlor under
en dag, äta gott och njuta av sommaren.
Vi packar med utrusning och mat efter ert önskemål och föreslår olika upplägg för en fantastisk heldag i
Stockhoms Skärgård. Det går givet vis bra att ta med egen mat och utrusning.
Exempel på upplägg heldag:
09:00 – 10:00 Avfärd och resa ut genom Stockholms inlopp
10:00 – 12:00 Ankra i en vik eller förtöja vid en kippa för bad och fiske
12:00 – 13:00 Fortsatt färd mot skärgårdskrog för lunch
13:00 – 14:00 Lunch (betalas separat efter ett urval av alternativ)
14:00 – 15:30 Sälsafari och vidare färd utåt i skärgården
15:30 – 17:30 Strandhugg för bad, vattensport och fiske
17:30 – 18:00 Vidare färd mot skärgårdsrestaurang för middag
18:00 – 19:30 Middag (betalas separate efter ett urval av alternativ)
19:30 – 21:00 Återfärd i solnedgången mot Stockholm







Pris:

Tidsåtgång ca 12 timmar.
Aktiviteten gör sig bäst under Juli och Augusti.
Passar alla åldrar.
Dagen anpassas helt efter gästernas önskemål
Naturupplevelse utöver det vanliga.
Upphämtning på hotel mot tillägg
Stockholm ca 12 tim

Exempel på utrusning och tillval
Vattensport
80kr/person
Badhandukar
60kr/person
Fika och Picknick 225kr/person
Fiskeutrustning
160kr/person

Sek 28 000:-/båt

Priserna avser en (1) båt och 6 personer. 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.
Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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RIB + Ubåt – full fart på ytan, mörkt och mystiskt på djupet

Stockholms skärgårds två skilda värdar.
En kombination av intryck som slår det mesta.
Med RIB och dess fantastiska manöveregenskaper och fartresurser genom Stockholm skärgård
anländer vi till Djurö där Ubåten ligger förtöjd.
Ni möts av Ubåtens besättning som ger säkerhetsgenomgång innan det där dax för ombodstigning på
Ubåten. Med elmotorernas tystnad påbörjar ni färden till fiskarnas värd och ubåten dyker ner i djupet.
Genom fönster I fören och på sidorna ser ni fiskar och havsbottens märkliga geografi.
Kapten på ubåten förkalara gärna hur en ubåt fungerar och de olika reglagens funktion. Om
omständigheterna medger och det bedöms säkert av kaptenen kan det finnas chans att prova de
militäriska övningarna “Crash Dive” och “Emergence Surface”
På land avnjuter vi en god fika och njuter av tillvaron eller kombinerar ubåtsäventyret med andra
aktiviteter som tex bumperball.





Tidsåtgång från ca 5 timmar
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
Inkluderar fika och fikabröd, utöka gärna med picknick eller BBQ
Passar alla åldrar.

Pris: Stockholm ca 5 tim

Sek 14 000:-/båt

samt 1295:-/person

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.

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

Varm glögg, varma overaller och nalkande jul.
Vi möts upp på Strandvägen vid vår ponton dricker varm glögg innan vi ger oss av i vinterkylan mot ett
härligt julbord som vänta. Resan går genom stockholms inlopp och vidare ut mot Vaxholm.
Efter en uppfriskande RIB tur anländer vi till Kastellet.
Ett fantastiskt julbord innehållande de traditionella rätterna tillagade på traditionellt vis är uppdukat i det
rustika Pansarbatteriet.
När ni är mätta och belåtna vänder vi åter genom vinternatten mot Stockholm.
Att åka RIB båt och möjligheten att se skärgårdens fantastiska natur är något som alla uppskattar.
Båtarna tar er fram i farter upp till 55 knop och vi anpassar alltid resan efter ert önskemål.
Julbord erbjuds som lunch eller middag och kan även kombineras med aktivitet som Fångarna på
Kastellet. Hör med oss om paketpris






Pris:

Tidsåtgång ca 4 timmar
Aktiviteten är genomförbar 21 nov – 21 dec
Passar alla åldrar, ett riktigt familjeäventyr
Går utmärkt att kombinera med aktivitet tex Fångarna på Kastellet
Inklusive Jubord men dryck och aktivitet tillkommer

Stockholm ca 4 tim

Sek 9 500:-/båt

samt 380-615:-/person

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.
Tel: +46 (0) 8 541 75 700
Info@seasafari.se
www.seasafari.se
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Rundtur Sightseeing 45min

Sommarens höjdpunkt för 490kr/person
Vi utgår från vår hemmaponton på Strandvägen Kajplats 19 i Stockholm. Vi följer strömmen av båtar ut
genom Stockholms inlopp och passerar Valdemars Udde, Biskopsudden och slutligen Blockhusudden
där vi drar på farten successivt tills vi når båtens toppfart.
Med vinden i håret infriar sig den fantastiska känslan av att fara fram på vattnet i en RIB båt. Vi rundar
några öar på nära håll. Båtens stabilitet ger trygghet och dess fantastiska manöveregenskaper vida
överstiger varje konventionell fritidsbåts gränser. Möter vi andra båtar bjuds det på lite lek i vågorna om
så önskas.
Vi tar Djurgårdsbrunnskanalen tillbaka till Stockholm City och bara njuter av omgivningen och att glida
fram på vattnet i ett lugnare tempo
•
•
•
•
•
•
Pris:

Tidsåtgång totalt ca 1 timme
Otroligt populärt för utländska gäster
Passar alla åldrar, barn under 12 år skall åka med målsman
Passar utmärkt för Svensexor och Möhippor
Turerna körs frekvent under högsäsong, dagligen under viss tid
Guidning kan erbjudas mot pristillägg

Stockholm ca 1 tim

490:-/person

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

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

