STOCKHOLMS SKÄRGÅRD - VÅREN 2022
E er några års uppehåll återupptar vi nu tradi onen med skärgårdsresor. Ingen ng kan mäta sig med
a möta våren och försommar i världens vackraste skärgård. Man är ensam på ärdarna med ejder,
alfågel, örnar och sälar.
Alla turer går tur och retur Stavsnäs (utom 8 juni). Ny för i år är a vi reser med en ny båt, en snabb
katamaran vid namn Syreni. Programmet innehåller fyra turer ll y erskärgården (nr 1-4) och en tur i
mellanskärgården in ll stan (nr 5).

Program
Tur 1: Huvudskär Tur & Retur Stavsnäs lördag 14 maj
Vid Huvudskär nns go om fågel- och säl. Här nns e komple utbud av skärgårdens fåglar, med
skärgårdskultur. Strandhugg på Huvudskär och eventuellt Stabbo.
Resväg: Stavsnäs-Norsten-Huvudskär-Stabbo-Stavsnäs
Tur 2: Söderarm Tur & Retur Stavsnäs söndag 15 maj
Vid Söderarm nns e fantas skt fågelliv parat med militär historia. Strandhugg på Söderarm och ev
Svartlöga. Resväg: Stavsnäs-Furusundsleden-Svartlöga ärden-Söderarm-Stavsnäs
Tur 3: Svenska Högarna Tur & Retur Stavsnäs lördag 18 juni & söndag 19 juni
Det verkliga drömmålet i skärgården för varje skärgårdsälskare är fyrplatsen Svenska Högarna längst
ut. Strandhugg endast på Högarna men spännande skärgårdar passeras.
Resväg: Stavsnäs-Nassa-Gillöga-Svenska Högarna-Skarv-Fredel-Ängsskär-Möja- Stavsnäs.
OBS! En extra tur ll Svenska Högarna söndag 19/6!
På grund av mycket hög e erfrågan har vi e er önskemål arrangerat in en extra tur ll Svenska
Högarna söndagen den 19/6. För turfakta, se ovan!
Tur 4: Specialresa i Mellanskärgården Raba erad specialtur Stavsnäs-Stockholm onsdag 8 juni
Denna tur går från Stavsnäs ll Stockholm/Nybroviken. Här visas mellanskärgården pärlor och vackra
farleder. Strandhugg planeras på Munkö för lite botanik.
Resväg: Stavsnäs-Munkö (strandhugg botanik)-Ingarö ärden-Napoleonviken-BaggensstäketFjäderholmarna-Nybroviken.

Färdfakta tur 1 - 3
Ledare: Henrik Waldenström med stor erfarenhet av skärgårdsresor med fåglar, natur och kultur.
Samling/Avfärd/Åter tur 1-4: Avfärd med båten Syreni kl 08:45 från Stavsnäs Vinterhamn, åter kl
16:45. Åk buss 434 från Slussen kl 07:48, ank Stavsnäs vinterhamn kl 08:34. Kort promenad ll
hamnen där Syreni ligger. Buss 433 avgår kl 17:09, ank Slussen kl 18:05. Åker man inte buss nns det
en stor parkering i Stavsnäs vinterhamn.
Bokning: Ska ske via hemsidan: ba axi.se fr o m 4 april. Se instruk on nedan. Vid ev problem
rörande bokning ring Stavsnäs Bå axi på: 08-571 50 100, öppet mån-fre 08-17, lunchstängt 12-13.
Avgi : 1200 kr, som betalas vid bokning på ww.ba axi.se.
I priset ingår:
- Resa med guidning
- Förmiddagska e med smörgås
- E ermiddags ka

tt

fi

ti

tt

ti

ti

fj

ti

ti

tt

tt

ti

tt

ti

fj

tt

tt

fj

tt

fi

ti

tt

ft

tt

tt

ti

ti

ti

ft

tt

ti

tt

ti

ff

fi

fi

fi

tt

ft

ft

ft

tt

Lunch: Till lunch kommer det serveras det två sorters paj med sallad och mål dsdryck (va en, lä öl)
varav e vegetariskt alterna v. Välj på hemsidan om vegetariskt alterna v önskas. Lunchen kostar
140 kr och betalas vid bokning.

Önskas inte förbeställd lunch nns det en välsorterad cafeteria ombord. Cafeterian kan eventuellt
sälja lunch i e erhand.

Färdfakta tur 4
Ledare: Henrik Waldenström med stor erfarenhet av skärgårdsresor med fåglar, natur och kultur.
Samling/Avfärd/Åter: Avfart med båten "Syreni" kl 12:00 från Stavsnäs. Åk buss 434 från Slussen kl
10:48, ank Stavsnäs vinterhamn kl 11:40. Kort promenad ll hamnen där ”Syreni” ligger. Ankomst
Nybroviken ca kl 16.00-17.00. Olämpligt a ta bil.
Avgi : 400 kr, som betalas vid bokning på ww.ba axi.se.
På denna tur nns det ingen möjlighet ll förbokning av lunch. Båtens cafeteria är öppen och kan
sälja ka, varma och kalla drycker etc.
Instruk on för bokning:
- Gå in på www.ba axi.se
- Klicka på "Temaresor"
- Klicka på "Boka här"
- Välj från: Stavsnäs
- Välj ll ex vis: "Temaresa 14/5"
- Välj eventuellt lunch som llval
- Betala med swish, så kommer bilje erna direkt ll det angivna telefonnumret.
Övrig informa on: Kom ihåg a klä dig varmt, skärgården kan vara kylig så här års. Kikare är
nödvändigt. Hyrkikare (begränsat antal) kan hyras ombord för 40 kr/heldag, betalas ombord via cash/
swish. Vid otjänligt väder, kan kapten välja mera skyddade leder och strandhugg. Undvik a ta med
barn under 12 år. Ang avbeställning och resevillkor se nederst. Detaljer för de olika turerna ovan.
Båten: M/S Syreni har nyligen inköpts ll Sverige från Norge av Stavsnäs Bå axi. Båten har plats för
148 resenärerna vid turer i utskärgården och är utrustad med e stort soldäck lämpligt för skådning,
en salong med panoramafönster och en välfylld servering med rä gheter. För vår trivsel är
resenärsantalet dock begränsat ll 60 st per tur.

Resevillkor:
Inställd tur från rederiet:
Vid otjänligt väder kan kaptenen välja alterna va färdvägar eller ställa in helt. Vidare kan rederiet
ställa in vid färre än 30 betalande. Berörda passagerare kompenseras då med full återbetalning eller
ombokning ll annan tur e er resenärens val och i mån av llgång på dem andra turerna.
Avbeställning av deltagare:
Återbud, accepteras, om inget annat anges, fram ll två veckor före avresedagen. Vid resor med
Bå axi debiteras all d 500 kr för alla typer av återbud. Lämnas återbud ll en exkursion med kortare
varsel än 14 dagar före avresedagen, ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en
person från reservlistan. Gäller även vid sjukdom. Om platsen kan övertas av en person från
reservlistan kan återbetalning dock ske.

tt

tt

ti

tti

tt

ti

ti

tt

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

ti

tt

fi

ti

ft

ti

tt

ti

ft

fi

ti

tt

ti

ti

ti

fi

ft

tt

Stavsnäs Bå axi och Henrik Waldenström i samarbete önskar er varmt välkomna ombord för några
fantas ska resor i världens vackraste skärgård!

