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Melandersturen! 

Skaldjur, ytterskärgård och RIB båt, världens bästa kombo! 
  

Tillsammans med Melanders fisk erbjuder vi nu skärgårdens bä
Melandersturen!  
 
Vi kombinerar en härlig och actionfylld RIB tur i ytterskärgården med säsongens bästa skaldjur 
från Melanders Fisk. Vi packar ner allt från hummer och rökta räkor till bröd och aioli.  
  
Turen tar er hela vägen ut tills horisonten öppnar upp sig och vi når ytterskärgården med sin 
karaktäristiska kala och karga natur. Om allt vill sig rätt finns även chans till lite sälsafari! 
  
• Tidsåtgång ca 5 timmar
• Aktiviteten går att genomföra från a
• Upplevelse utöver det vanliga. 
• Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl. 
• Går utmärkt att kombinera med andra aktiviteter.
  
  
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 bes
 
Minimum 10 personoer, grupper över 36 personer offereras.

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             

 

Skaldjur, ytterskärgård och RIB båt, världens bästa kombo! 

Tillsammans med Melanders fisk erbjuder vi nu skärgårdens bästa picknickpaket, 

Vi kombinerar en härlig och actionfylld RIB tur i ytterskärgården med säsongens bästa skaldjur 
från Melanders Fisk. Vi packar ner allt från hummer och rökta räkor till bröd och aioli.  

Turen tar er hela vägen ut tills horisonten öppnar upp sig och vi når ytterskärgården med sin 
karaktäristiska kala och karga natur. Om allt vill sig rätt finns även chans till lite sälsafari! 

timmar.  
Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november 
Upplevelse utöver det vanliga.  
Inklusive mineralvatten, läsk och lättöl.  
Går utmärkt att kombinera med andra aktiviteter. 

 Sek 13 000:-/båt   samt 695:-/person. 

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 personoer, grupper över 36 personer offereras. 
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