HAVSÖRN ser vi o a!

TURER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD - HÖSTEN 2022
E er några års uppehåll återupptar vi nu tradi onen med skärgårdsresor. Det är fantas skt a möta
våren i världens vackraste skärgård. Men även hösten är givande och ännu vackrare. Man är ensam
på ärdarna med sjöfågel, örnar och sälar. Men på hösten kan även rara fåglar från öster överraska.
Liksom i våras reser vi med båten ”Syreni”, en snabb sjövärdig katamaran. Programmet innehåller två
turer ll y erskärgården med främst naturkänsla (nr 3-4) och en tur i mellan- och innerskärgården
(natur och mycket skärgårdskultur) in ll stan och åter Stavsnäs samma dag (nr 1-2). Vid otjänligt
väder väljs säkrare ru och strandhugg.
Henrik Waldenström, med stor erfarenhet av skärgårdsresor med fåglar, natur och kultur, guidar alla
turer.

Program
Tur 1 Stavsnäs - Stockholm torsdag 15 september
Nämdöskärgårdens na onalpark och innerskärgård ll Stockholm
Vid Nämdöskärgårdens kommande na onalpark nns go om fågel- och sälskyddsområden, och
vackra öar med rik skärgårdshistoria. Färdvägen improviseras bland öar som ska ingå i den planerade
na onalparken. Sedan färdas vi in mot stan genom det trånga och vackra Baggenstäket och
Skurusundet mot innerskärgårdens rika kulturhistoria och Kungliga na onalstadsparken, slut
Nybroviken. Inga strandhugg.
Läs mer på: h ps://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildandeav-namdoskargardens-na onalpark.html
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Färdfakta tur 1
Turupplägg: Tur 1 går från Stavsnäs ll Stockholm via Saltsjöbaden ll Nybroviken där tur 2 startar via
Vaxholm åter ll Stavsnäs. Möjlighet nns a delta på båda turerna.
Avfärd/Ank: Tur 1 startar med ”Syreni” kl 08:45 från Stavsnäs Vinterhamn, via Saltsjöbaden, ankomst
Stockholm/Nybroviken längst in vid trappan 12.45. Tur 2 startar kl 13.00.
Åk buss 434 från Slussen kl 07:48, ank Stavsnäs vinterhamn kl 08:34. Kort promenad ll hamnen där ”
Syreni” ligger. Bilparkering nns, men oprak skt om man bara åker tur 1.
Pris: 450 kr/tur. Båda turerna 900 kr.
I priset ingår förmiddagska e/te med bulle. Välförsedd kafeteria nns.
Bokning: se nedan.

Stockholm via Vaxholm och militära mål och fyrar ll Stavsnäs
Vi lämnar Nybroviken och färdas igenom Kungliga na onalstadsparken och innerskärgårdens rika
kulturhistoria via Vaxholm, intressanta fyrar, kappseglingshistoria och militära sevärdheter. Hinner vi
kanske vi kan leta lite säl innan vi angör Stavsnäs.
Färdfakta tur 2
Turupplägg: Tur 1 går från Stavsnäs ll Stockholm via Saltsjöbaden ll Nybroviken där tur 2 startar via
Vaxholm åter ll Stavsnäs. Möjlighet nns a delta på båda turerna.
Avfärd/Ank: Tur 2 startar Nybroviken (längst in vid trappan) kl 13.00, åter Stavsnäs kl 17:00. Buss 433
avgår kl 17:15, ank Slussen kl 18:11.
Pris: 450 kr/tur. Båda turerna 900 kr.
I priset ingår e ermiddagska e/te och bulle. Välförsedd kafeteria nns.
Bokning: se nedan.

Tur 3 Grönskärs fyr lördag 1 oktober
I skärgården utanför Sandhamn nns förutom en rik fyrhistoria även chans på säl och go om fågel.
Här nns o a många sträckande och rastande och fåglar, med chans på rariteter. Strandhugg på den
spännande fyrön Grönskär och sannolikt Horssten. T o r Stavsnäs. Halvdag.
Färdfakta tur 3
Avfärd/Ank: Avfärd med båten "Syreni" kl 07:45 från Stavsnäs Vinterhamn, åter kl 12:45. Åk buss 434
från Slussen kl 06:43, ank Stavsnäs vinterhamn kl 07:29. Kort promenad ll hamnen där "Syreni"
ligger. Hem avgår buss 433 kl 13:04, ank Slussen kl 14:02. Åker man inte buss nns det en stor
parkering i Stavsnäs vinterhamn.
Pris: 600 kr.
I priset ingår förmiddagska e/te med bulle. Välförsedd kafeteria nns.
Bokning: se nedan.

Tur 4 Svenska Högarna söndag 2 oktober
Det verkliga drömmålet i skärgården för varje skärgårdsälskare är fyrplatsen Svenska Högarna längst
ut. Strandhugg på Högarna och spännande skärgårdar passeras. Resväg: Stavsnäs-Nassa-GillögaSvenska Högarna-Fredel-Ängsskär-Möja- Stavsnäs.
Färdfakta tur 4
Avfärd/Ank: 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 17:04, ank Slussen kl 18:00. Åker man inte buss nns det en stor parkering i
Stavsnäs vinterhamn.
Pris: 1100 kr.
I priset ingår förmiddagska e/te med bulle samt e ermiddagska e/te med bulle. Välförsedd kafeteria
nns. Vid bokning kan lunch á 140 kr förbeställas.
Bokning: se nedan.
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Tur 2 Stockholm - Stavsnäs torsdag 15 september

Allmän info, bokning och betalning, resevillkor
Båten: ”Syreni” har nyligen inköpts ll Sverige från Norge av Stavsnäs Bå axi. Båten är utrustad med
e stort soldäck lämpligt för spaning, en salong med panoramafönster och en välfylld servering med
rä gheter. Båten har plats för 148 resenärerna vid turer i utskärgården, men för vår trivsel är
resenärsantalet dock begränsat ll 60 per tur. Undvik a ta med barn under 12 år (ingen barnraba ).
Utrustning: Kom ihåg a klä dig varmt med vindtäta plagg, skärgården kan vara kylig så här års.
Strandhuggen med ibland oländig terräng kräver bra skor, gärna kängor. Kikare är vik gt på alla turer,
men särskilt på tur 3-4. Hyrkikare (begränsat antal) kan hyras ombord för 30 kr/tur, betalas ombord
via kontant/Swish. Kan förbeställas av guiden Henrik Waldenström på mobil 070-536 73 14.
Bokning: sker via hemsidan ba axi.se se instruk on nedan. Bokningen förväntas öppnas fr o m 10
augus . Vid ev problem ring 08-571 50 100, öppet mån-fre kl 08-17, lunchstängt kl 12-13. Betalning
sker med hjälp av Swish via onlinebokningen. Har man inte Swish, så kan man ringa in ll Bå axi och
reservera en plats på önskad Tematur och betala ombord..
Instruk on för bokning:
- Gå in genom a besöka: www.ba axi.se
- Scrolla ner ll ”Temaresor” eller a i menyn.
- Klicka på "Temaresor"
- Klicka på ”TURPROGRAM” för a få överblick eller "BOKA Grönskär" (exempelvis)
- Klicka sedan i bokningsformuläret
- Välj eventuellt lunch som llval
- Betala med swish, så kommer bilje erna direkt ll det angivna telefonnumret.
Resevillkor:
Inställd tur från rederiet:
Vid otjänligt väder kan kaptenen välja alterna va färdvägar och strandhugg eller ställa in helt. Vidare
kan rederiet ställa in vid för få anmälda deltagare. Berörda passagerare kompenseras då an ngen
med full återbetalning eller ombokning ll annan tur e er resenärens val och i mån av llgång på de
andra turerna.
Avbeställning från deltagare:
Återbud, accepteras, om inget annat anges, fram ll två veckor före avresedagen. Men, 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.
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Stavsnäs Bå axi och Henrik Waldenström i samarbete önskar er varmt välkomna ombord för några
fantas ska resor i världens vackraste skärgård!

