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Stockholm 2021-12-30

Kryssning i vinterskärgård 2022-02-05
Följ med på en heldags skärgårdskryssning, som nu blivit en tradition inom
Klubb Saga. Njut av resan med Waxholmsbolagets m/s Dalarö från Stockholm till Husarö och åter till Boda brygga. Vid Boda brygga blir det
båtbyte till m/s Nämdö som går åter till Stockholm. Vintertid är vyerna i
skärgården helt annorlunda än på sommaren. Vi ser många fler detaljer, då
inget bladverk hindrar sikten. I år lär vi väl få uppleva att åka båt i en isbelagd och vit skärgård? Allt med reservation för nya direktiv från FHM.
Tid: Lördag 5 februari 2022 kl. 08.30—19.35.
Plats: Strömkajen (vid Grand Hotell, mittemot Kungl. Slottet).
På-/avstigning kan även ske vid andra bryggor som fartygen passerar (se tidtabell www.waxholmsbolaget.se , tabell 13AX och 13BX.)
Klädsel: Tag gärna på Dig något varmt. Vi sitter inomhus i en ombonad
miljö, men kallras från fönster kan inte undvikas. Vill Du stå ute på däck och
fotografera eller skåda fåglar, vilt och öar - då har Du varma ytterkläder.
Vi har 10 minuters uppehåll på Husarö, då vi kanske gör en kort bensträckare i land.
Utrustning: Kikare, kamera, ev. matsäck med dryck (se nedan).
Förplägnad: Ombord i m/s Dalarö och m/s Nämdö finns café med vinrättighet och som serverar god mikrouppvärmd mat typ ”dagens rätt” med fräsch
sallad.
Pris: Stockholm-Husarö-Stockholm: Vuxen 346:- (2x173:-). Barn/pensionär
228:- (2x114:-). Biljetter löses ombord vid styrmanskontoret under resan.
SL-biljetter som 30-dagars, 90-dagars och årskort gäller.
Anmälan: Senast onsdag 2022-02-01 till mobil 070-159 39 31 eller till
nm_holmberg@hotmail.com . Meddela även påstigningsbrygga och om Du
önskar ”dagens rätt”. (Vi kommer att informera restauratören om hur många
som önskar äta.)
Anmälan är inte bindande men meddela om Du får förhinder.
Anm.: Kom i god tid, minst ½ tim. innan, till Strömkajen om Du vill sitta i
salongen, ett däck upp, och ha utsikt föröver.
Välkomna!
Manne
211230 Hol

