RÄKKRYSSNING PÅ HJÄLMARE KANAL
Maj september 2022

Följ med på en båttur längs den vackra kanalvägen mellan Mälaren och Hjälmaren!
Vi reser från Stockholm och efter ungefär en timme stannar vi och dricker förmiddagskaffe med
smörgås.
Vid Gravudden utanför Arboga kliver vi ombord på båten M/S Lagerbjelke som ska ta oss längs
Sveriges äldsta konstgjorda vattenled, Hjälmare kanal, som invigdes redan år 1639. Kanalen är 13
km lång har nio handdrivna slussar som lyfter oss hela 21 meter under färden. Båtturen går genom
mycket vackra jordbrukslandskap, den trånga bergskanalen och flera spännande slussningar. Resan
kantas av en mängd upplevelser och synintryck - en fantastisk upplevelse som du inte får missa!
Ombord serveras en välsmakande båtlunch bestående av varmrätt, lättdryck, bröd och kaffe med
kaka. Båtresan är ungefär tre timmar lång och avslutas vid Notholmen där vi möts av bussen.
OBS! Ibland går turen omvänd riktning pga. båtens övriga beläggning.

Avresa från Stockholm: kl. 08:00
Hemkomst: ca kl. 16:00
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PRIS & VILLKOR
För att priset ska gälla på denna resa kräver rederiet minst 40 deltagare.
Resans grundpris är 48 960 kr, vilket motsvarar ett pris per person på 1224 kr, och gäller vid 1-40 personer.
Vid fler än 40 deltagare tillkommer 1 224 kr per person upp till 49 personer. Resans ordinarie pris är 1 360 kr
per person.
I priset ingår förmiddagskaffe med smörgås, varmrätt, bröd, lättdryck, kaffe med kaka, båtresa samt bussresa
med resvärd.
Grupprabatten motsvarar 10 % och ges förutsatt att gruppen gör en gemensam bokning och betalning. En
deltagarlista med namn på samtliga deltagare i gruppen ska vara Sällskapsresor tillhanda senast 10 dagar
innan avresa, annars gäller ordinarie pris. Fram till detta datum kan avbokning av enstaka deltagare ske
kostnadsfritt. Avbokning som sker 10 dagar till 72 timmar innan avresa debiteras med 300 kr per person. Vid
avbokning senare än 72 timmar innan avresa debiteras fullt pris. Namnändringar kan göras utan kostnad
fram till avresa.
Avbokning av hela resan kan göras utan kostnad fram till 30 dagar innan avresa.
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