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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 
• Inkluderar fika och fikabröd, utöka gärna med picknick eller BBQ
• Passar alla åldrar. 
 
 
Pris: Stockholm ca 5 tim  Sek 14
 
 
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 
 
Grupper över 36 personer efter offert.

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

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 

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. 

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 

ingarna “Crash Dive” och “Emergence Surface” 

På land avnjuter vi en god fika och njuter av tillvaron eller kombinerar ubåtsäventyret med andra 

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 

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. 
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