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HELI – RIB, Kombinera två av Stockholms häftigaste 

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
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, RI
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 
• Perfekt att kombinera med konferens eller middag på något av våra gömda smultronställen.

    
 
Pris:  Stockholm  från Sek 1950:
 
 
Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare, samt en (1)
efter gruppen. 
   
I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytover
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.
   
Samtliga priser är exklusive moms. 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

RIB, Kombinera två av Stockholms häftigaste upplevelser!

 

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 
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 

Bara fantasin sätter gränserna! 

, 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.

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 

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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RIB båten och helikoptern följer varandra ut genom skärgården i hissnande fart och på förutbestämda 
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 
på gruppens storlek har vi 

Aktiviteten passar er med lite högre budget och som verkligen vill uppleva det häftigaste av två världar! 
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, beroende på gruppens storlek och önskemål. 
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november. 

Perfekt att kombinera med konferens eller middag på något av våra gömda smultronställen. 

minsta debitering 10 personer.    

helikopter i storlek anpassad 

all, flytväst och skidglasögon. 
Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän. 


