Örn- och sälsafari

med Tre Kronor af Stockholm

Tag chansen att uppleva Stockholms skärgård från den vackra briggen
Tre Kronor af Stockholm! I oktober är förutsättningarna som allra bäst för
riktigt fin segling. Följ med oss ut så ger vi dig en upplevelse att berätta om!

Erbjudande till Stockholms båtklubbar
Segling för alla
Under seglingarna är alla välkomna att vara med i arbetet
med att segla fartyget, om man vill. Man behöver inte veta
något om segling för att delta. Besättningen visar och berättar
så att alla kan vara med.

R abatt för Stockholms båtklubbar

Bokning och mer information
Mer information om våra Örn- och sälsafari hittar du i vårt
bokningssystem som du når via vår hemsida
www.briggentrekronor.se
Du kan också ringa 08-586 224 00 så hjälper vi dig med svar
på dina frågor.

Du som är medlem i någon av båtklubbarna runt Stockholm
får 15 % rabatt på alla seglingar som går på vardagar.
Rabatten gäller även dem som bokar tillsammans med dig.
Rabattkod BKTK17

Om Tre Kronor af Stockholm

Heldagsseglingar

Vi seglar för Östersjön

Stavsnäs: 7-11 samt 18-27 oktober.
Nynäshamn: 14 och 15 oktober.

Vi samarbetar med forskare, näringsliv, organisationer och
myndigheter för att sprida information om miljösituationen i
Östersjön och vad vi kan göra för att rädda vårt vackra innanhav.
Din segling är också ett stöd till detta arbete.

Seglingarna startar kl 10 och avslutas kl 17.
Ditt pris vardagar: 1 488 kr, barn 1 063 kr.
(ord pris: 1 750 kr, barn 1 250 kr)

Vill du veta mera?

Segling med övernattning
Stavsnäs - Nynäshamn 12 - 13 oktober
Nynäshamn - Stavsnäs 16 - 17 oktober
Två dagar i Stockholms skärgård med övernattning i
naturhamn. Mat och sängkläder ingår i priset.
Ditt pris: 2 763kr. (ord pris: 3 250 kr)
Boka med rabattkod ”BKTK17”

Tre Kronor af Stockholm sjösattes 2005 på
Skeppsholmen i Stockholm och seglar idag som
Hållbara Havs budbärare för Östersjöfrågor.

www.hallbarahav.nu
www.briggentrekronor.se

Vi ses ombord!

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

Slupskjulsvägen 34. 111 49 Stockholm. Tel 08-586 224 00. info@briggentrekronor.se. www.briggentrekronor.se

