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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.   
 

• 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 
 
 
Pris:  Stockholm, ca 5 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 bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.
 
Minimum 10 personer. Grupper över 36 personer efter offert

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

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 
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.   

Inklusive smörgås, mineralvatten, kaffe och nybakat fikabröd. 
xholm och Stockholm 

Erfarna instruktörer på plats.  
Aktiviteten är genomförbar april – juni och september – november.    

 Sek 12 500:-/båt  samt 695:-

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.
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