Aktiviteter för grupper
mellan 13 - 24 personer

Fakta

-Skattjakten.

Startpris: 4.000 kr

Skattjakten kan lättast beskrivas som en avancerad
tipspromenad. Med hjälp av kartan ska ni hitta skattkistor som
ligger gömda på olika platser på ön. Varje kista innehåller
rebusar, gåtor eller klurigheter som gör att man får ledtrådar
som leder fram till stora skatten.

Skattjakten:
1,5 timme
Per person: 245 kr

Guidad kajak:
1,5 - 4 timmar
Startpris: 4.000 kr

-Guidad kajaktur.
Vem drömmer inte ibland om att ljudlöst glida omkring i en
kajak på öppet vatten. Tillsammans med vår erfarna guide får ni
prova på våra havskajaker. Vi startar med en kort säkerhetsgenomgång och sen ger vi oss av. (Under perioden 1 oktober - 15
maj krävs en följebåt för säkerhetens skull.)

Per person: 495 kr
Följebåt: 3.000 kr

Uppdraget:
2,5 - 3 timmar
Startpris: 7.000 kr

-Uppdraget i Sandhamn.
En övning, eller tävling i samarbete och kommunikation.
Gruppens förmågor utmanas utan någon individuell prestation
bedöms. Lagen letar sig med hjälp av ledtrådar fram till olika
stationer där instruktörer finns på plats och vägleder.

Per person: 495 kr
-Priserna är ex moms 25%

SANDHAMNSGUIDERNA AB
08-640 80 40
www.sandhamnsguiderna.com

-Guidad tur ön runt.
I skönt tempo går ni hela varvet runt ön och stannar till vid
platser som Dansberget, Krysset, Trouvillestranden,
Bunkern, Lotstornet och Kapellet. Ni går på grusvägar och
stigar fria från trafik och buller. Ni passerar tallskogar,
klippor och gläntor. Havets doft och ljud gör sig påminda
hela tiden.

-Kajakorientering med lerduveskytte.
Vi förser er med karta och kompass och har lagt ut kluriga
markeringar att hitta. Tävla individuellt mot kollegorna
eller i lag. I tävlingen ingår även ett stopp på Björkö för
lerduveskytte.

-Ytterskärgårdstur med RIBbåt.

Fakta
Ön runt:
2 timmar
Pris: 3.950 kr

Kajakorientering:
2,5 timmar
Startpris: 4.000kr
Per person: 795 kr

Med RIBbåt tar vi oss ännu längre ut mot havsbandet på en
upplevelserik tur. Har vi tur kan vi få se både säl och
havsörn. Hur rutten går styrs av väder och vind för dagen.
Ytterskärgårdarna bjuder på en unik miljö som brukats
sedan 1600-talet, vi försöker besöka så stora delar av de
gamla kronohamnsfiskena vi hinner under en tur.

Ytterskärgårdstur:

-Fikatur till Grönskär med RIBbåt.

Fikatur:

1,5 timme
Pris: 9.500 kr
Priserna är per båt och det
är max 12 pers per båt

En exklusiv skärgårdsupplevelse långt från storstadslyx och
måsten. Där ytterskärgården öppnar sig för havet och
naturens krafter är påtagliga ligger Grönskär. Östersjöns
drottning. Kliv ibland och se den storslagna utsikten från
fyren och koppla av med en fikapaus vid eller i fyrvaktarbostaden.

1,5 - 2 timmar

-Multisport.

3 timmar

En riktigt fysisk utmaning. Löpning, cykling och paddling
utgör de tre delmomenten, vill man kan en av grenarna
bytas ut mot simning. Utifrån tävlingscentralen går starten
för varje gren och till skillnad från klassisk multisport
tajmas grenarna var för sig. Då kan lagen samlas på
tävlingscentralen, hinna hämta andan och fylla på vätska
och energi samt heja fram varandra.

Pris: 9.500 kr
Priserna är per båt och det
är max 12 pers per båt

Multisport:
Pris: 18.000 kr
-Priserna är ex moms 25%
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