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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. 
Toaletten och det rikliga vedförrådet ligger på baksidan, och utanför loungen finns ett väl tilltaget 
soldäck.  
 
Upplägget passar för grupper upp till 12 personer.
 
• Tidsåtgång ca 4 timmar, inklusive 
• 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.   
 
 
Pris:  Stockholm, ca 4 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 flytoverall, flytväst och skidglasögon. 
Båtarna är dessutom alltid bemanna
 
Minimum 8 personer. Grupper över 12 personer efter offert.  

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

 

Er alldeles egna flytande bastu!   

Bastun är rykande varm, tilltuggen är serverad och drycken ligger på kylning!   

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 

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 

Upplägget passar för grupper upp till 12 personer. 

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.    

 Sek 11 000:-/båt  samt 595:-

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.   

                                                                                                                                                            

 

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 

Inomhus finns förutom bastukammaren även ett relax rum. 
Toaletten och det rikliga vedförrådet ligger på baksidan, och utanför loungen finns ett väl tilltaget 

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

-/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.  
de av två erfarna och certifierade besättningsmän.   


