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Följ med på en härlig räkkryssning från Örebro, genom Svartån och ut på Hjälmaren. 

Vi reser från Stockholm och efter ungefär en timme stannar vi och dricker förmiddagskaffe med 
smörgås.  
 
Från Hamnplan i Örebro går båtfärden först genom stadsbebyggelse med många av stadens 
pampigaste villor. Vi passerar igenom den vackra stadsparken och förbi Wadköping känt for sina 
fina hus från 1500 -1800 talet. Vi slussar sedan ner 2,5 meter i Örebro sluss till Hjälmarens nivå 
innan turen fortsätter genom den lummiga Svartån. Vi passerar småbåtshamnen och 
naturreservatet Oset innan vi fortsätter ut för en fin rundtur på Hjälmarens minsta fjärd 
Hemfjärden. 

Under resan guidar vår kapten oss genom Örebros sjöfartshistoria, sevärdheter vi passerar och om 
den stora förvandlingen som skett efter den stora sjösänkningen på 1880 talet. 

Ombord på båten serveras räkfrossa med sallad, bröd, lättdryck och kaffe med kaka. Båtresan är 
ungefär tre timmar lång och tillbaka i Örebro möts vi av bussen som tar oss tillbaka till Stockholm.  
 
 
Avresa från Stockholm: kl. 08:00 
Hemkomst: ca kl. 18:00 
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PRIS & VILLKOR 
För att priset ska gälla på denna resa kräver rederiet minst 40 deltagare. 
Resans grundpris är 46 620 kr, vilket motsvarar 1 166 kr per person, och gäller vid 1-40 personer.  Vid fler än 
40 deltagare tillkommer 1 166 kr per person upp till 49 personer. Resans ordinarie pris är 1 295 kr per person. 
 
I priset ingår förmiddagskaffe med smörgås, räkfrossa, sallad, aioli, 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. 


