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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
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.   
 
• 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.

 
   

Pris:  Stockholm ca 3 tim  
 
 
Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare. Samtliga priser är exklusive moms.
   
I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytover
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och
   
Minimum 8 personer. Grupper över 36 personer efter offert.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

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.    

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

affe och fikabröd. 
Naturupplevelse utöver det vanliga. 

 Sek 10 000:-/båt  samt 225:-

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. 

                                                                                                                                                            

 

En härlig rundtur med stopp för picknick på ett av våra smultronställen. 
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