Aktiviteter för grupper upp
till 12 personer
-Teamutmaningen.
En övning i kommunikation och samarbete. För grupper som vill
komma ut och jobba som ett lag, lära känna varandra och
utvecklas som grupp.

Fakta
Teamutmaningen:
2,5 timmar
Pris: 8.150 kr
Antal: minst 6 personer

Guidad kajak:
1,5 - 4 timmar

-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.)

Startpris: 4.000 kr
Per person: 495 kr
Följebåt: 3.000 kr

Lerduveskytte:
1,5 timme

-Lerduveskytte.
I lerduveskytte är det alltid fart och fläkt. Det smäller högt och
duvorna flyger snabbt genom luften. Att träffa dem är självklart
målet,
och
det
är
en
sport
som
många
älskar. (Under perioden 10 juni - 14 augusti är det inte tillåtet
att skjuta)

Startpris: 4.000 kr
Per person: 350 kr
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-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.

-Fiskeguidning.
Med lång erfarenhet finner våra guider de bästa vattnen för
dagen i jakt på dagens fångst. Guiderna står för båtar,
fiskeutrustning, varma flytoveraller och hjälper givetvis till
med tekniken - allt för att ni ska lyckas. Fika har vi med
ombord och vid heldagsfiske ingår även lunch.

-Ytterskärgårdstur med RIBbåt.
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.

-Utflykt till Grönskär med RIBbåt.
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.

-Guidad tur på cykel.
Ett roligt och lekfullt sätt att se Sandhamn. Cykla runt på
stigar, hällar, stränder och genom Sandöns makalösa
tallskog. Stanna till och njut av utsikten mot öppet hav.
Under turen berättar guiden om de platser ni ser samt ger
lite tips på cykling i terräng. Under turen bjuds på sportfika.

Fakta
Ön runt:
2 timmar
Pris: 3.950 kr

Fiskeguidning:
4 / 8 timmar
Pris 4 timmar: 5.900 kr
Pris 8 timmar: 7.500 kr
Priserna är per båt och
det är max 4 pers per båt

Ytterskärgårdstur:
1,5 timme
Pris: 10.500 kr

Fikatur:
1,5 - 2 timmar
Pris: 9.500 kr

Guidad cykeltur:
2 timmar
Startpris: 4.000 kr
Per person: 295 kr

Bra att tänka på:
Priserna är ex moms 25%
och beräknade på max 12
personer per grupp.
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