Vi tar Er med på en båttur genom
Roslagens skärgård
Kanske en liten tur på 2 timmar ut till Rödlöga, via Norröra där farbror
Melker bodde, väl framme en kaffepaus vid bryggan. Om ni vill, gör vi en
längre tur genom skärgårdarna Svartlöga, Ängskär och Lygna. Ett strandhugg vid Röder för en lättare lunch och sedan hem igen via Norrpada.
Den turen tar ca 5 tim.
Vi utgår vanligtvis från Spillersboda 20 km öster om Norrtälje, mot Kapellskär. Har ni speciella önskemål kan vi skräddarsy en skärgårdsupplevelse
just för er.
Vi tar personligen hand om er, visar och berättar om platser vi passerar.
Har vi tur kan vi få se både säl och havsörn. Med någon av våra båtar
erbjuder vi er en upplevelse i vår fantastiska skärgård.
Jansson-Linjen

Eksnipan Eleonora

Sandkilen Helmi

Priser: Ca 600 – 1500 kr/tim beroende på vilken båt turen görs med *

Har ni drömt om segling i Kroatien?
CHW Skärgårdsupplevelser arrangerar segelveckor i Adriatiska havet med
utgångspunkt från Split/Trogir. Vi har avtal med ledande uthyrare av segelbåtar från 30-50 fot.
Väl nere vid flygplatsen i Split hämtar vår man Leo Er för att proviantera
inför seglatsen. När vi lagt ut finns det ca 4000 öar att segla runt. Den förste
som vaknar på morgonen går till bageriet och köper färskt bröd. Sedan
går vi ut till närmsta vik och ankrar upp för frukost och morgondopp. Vi
seglar vidare mot dagens mål och intar en lunch på vägen. För den som
tycker om att snorkla är sikten ca 30-40 meter i det kristallklara vattnet.
Vattentemperaturen är ofta mellan 25-30 grader. Framåt kvällen finns
det många mysiga hamnar att lägga till vid. Kanske en Martini smakar bra
när båten väl är förtöjd och dagens segling är avslutad? De flesta öar har
många mysiga restauranger med god mat till billiga priser. Många av våra
gäster tycker detta är den optimala semestern. Ni behöver förarbevis samt
utbildningsbevis för VHF radio för att framföra båten, i annat fall går det
att hyra kapten. Priset varierar mellan ca 6 500 – 8 000 kr* per person,
beroende på båtstorlek och antal personer. Flyg ingår.

* Gäller 2009 års priser

