
SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG 8/6 
Skärgårdsbåtens dag firas tradi1onsenligt i juni varje år med a8 Skärgårdens historiska fartyg med ångfartygen i 
spetsen går i samlad kortege på kvällen från Stockholm 1ll Vaxholm. I Vaxholm är det sedan folkfest med bland annat 
marknad, livemusik och öppet hus på fartygen längs kajen. 
Arrangemanget arrangeras av Skärgårdens TrafikanFörening, en förening som verkar för skärgårdens alla resenärers 
bästa i samarbete med skärgårdens rederier med hänsyn 1ll antal turer, bryggor med mera.  

Onsdagen den 8/6 har vi få8 äran a8 gästa de8a arrangemang med Stockholms skärgårds nykomling, vår katamaran 
M/S Syreni och i samband med de8a kommer vi a8 erbjuda några unika turer.  

18:30 – 19:45 Rundtur, avgång från Hotellkajen i Vaxholm: 
På denna turen ges möjlighet a8 fotografera den ankommande kortegen av historiska fartyg 1ll Vaxholm.  
Tillbaka i Vaxholm igen klockan 19:45 sam1digt med kortegen 
Bilje8pris: 100:- som betalas ombord med kort, kontant eller swish. Ingen föranmälan. 

19:45 – 21:30 Öppet hus: 
Välkomna ombord för en rundtur ombord på M/S Syreni och övriga fartyg som deltar i festligheterna. 

21:30 Hemresa Vaxholm – Stavsnäs: 
Avgång från Vaxholm 1ll Stavsnäs genom Mellanskärgården.  
Ca håll1der: 
21:30 Avgång Vaxholm 
22:10 Lillsved 
22:20 Södra Grinda 
22:30 Gällnö 
22:40 Boda 
22:50 Överby 
23:25 Ankomst Stavsnäs 

EJ uppräknade bryggor trafikeras e]er förfrågan, exempelvis Lindalssundet, Svartsö, Stavsudda etc.  
Bilje8pris: 175:- 1ll samtliga bryggor som betalas ombord med kort, kontant eller swish.  
Observera a8 håll1derna kan bli både 1digare och senare beroende på antal bryggor som trafikeras längs vägen. 

Föranmälan önskas för samtliga resenärer 1ll hemresan. Föranmälan sker 1ll: daniel@ba8axi.se  
Det är också möjligt a8 anmäla si8 intresse direkt på kajen i Vaxholm inför avgång mot Stavsnäs, med reserva1on för 
a8 vi eventuellt inte kan anlöpa önskad brygga.  

                                           

M/S Syreni med Stavsnäs Bå3axi  och    Skärgårdens Trafikan<örening 
önskar er varmt välkomna ?ll årets arrangemang! 
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