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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

26 AUGUSTI 2018

ÅNGBÅTEN 200 ÅR!

PRAKTISK INFO

I augusti 1818 gick den första tidstabellbundna
ångbåtsresan från Riddarholmen till Drottningholm.
Det firar vi och alla Stockholms ångbåtar med en
kortege samma sträcka, söndag 26 augusti 2018!

TIDER
Söndag 26 augusti 2018, Galärvarvet
Ombordstigning kan ske från kl 09.00
Avgång Museifartygspiren kl 09.45
Ankomst Museifartygspiren mellan kl 16.00 och
17.00. Reservation: Vid ev sjöfartshinder för
passagen in till Mälaren så sker istället resan ut i
Saltsjön via Oxdjupet/Oscar Fredriksborg och åter.
ANMÄLAN
Anmälan om deltagande och reserverande av
biljetter sker på telefon 08 – 519 558 85 eller via
mail till: foreningen.sjohistoriska@maritima.se
senast den 5 augusti.

Foto Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet

Tack vare en fantastisk arbetsinsats från våra
kollegor på Samlingsenheten och volontärer från
Isbrytaren Sankt Eriks vänner har museets vänförening FSSS kunnat boka Sankt Erik för att följa
med i kortegen.
Resan startar vid Galärvarvet, går in i Mälaren via
Hammarbyslussen, in på Riddarfjärden, följer
kortegen ner mot Kungshatt, vänder på Vårbyfjärden
och går sen tillbaka mot Galärvarvet. En helt unik
resa som ni inte får missa!

OBS att fartyget bara tar 80 passagerare varför en
tidig anmälan rekommenderas!
PRIS
Medlem betalar 750 kr för hela resan. Då ingår
det kaffe och lunchbuffé ombord. Möjlighet
finns att köpa till öl och vin och kaffebröd.
Icke medlem betalar 950 kr (då ingår medlemskap
resten av 2018).
BETALNING
Betalning kan ske via FSSS Bankgiro 106-4567
senast 5 augusti. Ange alltid namn på den
betalningen avser.
AVBOKNING
Vid avbokning innan 10 augusti återbetalas hela
avgiften, vid avbokning 10-19 augusti återbetalas
halva avgiften. Därefter återbetalas inte avgiften
vid ev avbokning.

Vi ses ombord!

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

ALLMÄNT
Isbrytaren Sankt Erik har inte stora utrymmen under
däck/inomhus. Klädsel efter väderlek rekommenderas. Fartyget har dessutom begränsningar vad
gäller tillgängligheten ombord.

www.sjohistoriska.se

