
En hel dag i ytterskärgården på spaning efter örn och säl. Vi 
har havet för oss själva och det är också nu som segelvindarna 
är som bäst. Under seglingen serverar vi fika på för- och efter-
middag samt en lunch mitt på dagen. Maten ingår i priset. 
Välkommen till en unik segling med Tre Kronor

Datum och tiDer

Erbjudandet gäller seglingar 18-30 oktober 
Avgång: Stavsnäs vinterhamn kl 10:00  
(samling 15 minuter före)

SL-buss går från Slussen kl 08:48 och är i framme kl 09:34. 
Se www.sl.se för mer info.

Bokning

Boka via länk på www.briggentrekronor.se 
Ange rabattkoderna nedan i fältet ”Voucher” när du bokar. 
Klicka sedan på knappen ”Use voucher” för att få rabatten. 
Ordinarie pris är 1 495 kr.

19 - 23 oktoBer. Pris: 995 kr. raBattkoD: BknV43

26 - 30 oktoBer. Pris 1 196 kr. raBattkoD: BknV44
Barn o ungdomar t o m 18 år 796 kr

23 - 30 oktober medverkar skärgårdsguiden Jan Olsén  
ombord och berättar om skärgårdens djur och natur.

För inFo ring 070-422 78 19

med Tre Kronor af Stockholm 
och Initiativet Hållbara Hav

18 - 30 oktober

örn- och sälsaFari 2015

Örn- och sälsafari

Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav

Örlogsvägen 11. 111 49 Stockholm. Tel 08-586 224 00. info@briggentrekronor.se. www.briggentrekronor.se

Foto: Anton Stenros

Initiativet Hållbara Hav erbjuder båtklubbar i Stockholm rabatt på 
årets Örn- och sälsafari. Tag chansen att uppleva på en oförglömlig 
segling i skärgården med Tre Kronor af Stockholm.  
Rabatten gäller för dig och dina vänner som bokar samma segling.

 

om initiatiVet hållBara haV

Initiativet Hållbara Hav startade 2011. 

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. 

om tre kronor aF stockholm

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

Vill Du Veta mera?
www.hallbarahav.nu

www.briggentrekronor.se

Välkommen omBorD!

http://www.briggentrekronor.se
mailto:info@briggentrekronor.se
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