
LångsegLing från gävLe tiLL stockhoLm 24-26 sept
Bokning  och mer info

Se www.briggentrekronor.se  Ange rabattkod ”GBK16” 
För info ring 08-586 224 00.

om håLLBara hav

Hållbara Hav startade 2011. Vi samarbetar med  
forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att 
sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad vi 
kan göra för att rädda vårt vackra innanhav. 

om tre kronor af stockhoLm

Tre Kronor af Stockholm sjösattes 2005 på  
Skeppsholmen i Stockholm och seglar idag som  
Hållbara Havs budbärare för Östersjöfrågor.

viLL du veta mera?
www.stiftelsenhallbarahav.org

www.briggentrekronor.se

väLkommen omBord!

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

Örlogsvägen 11. 111 49 Stockholm. Tel 08-586 224 00. info@briggentrekronor.se. www.briggentrekronor.se

med Tre Kronor af Stockholm 
och Hållbara Hav

Segla för Östersjön! 

Nu har du chansen att uppleva hur man seglar ett riktigt äkta segelfartyg så som man 
gjorde för hundra år sedan. Vi erbjuder dig som är medlem i en båtklubb i Gävle 20 % 
rabatt på vår långsegling från Gävle till Stockholm den 24-26 september. 
Erbjudandet gäller för dig och de vänner som bokar tillsammans med dig.

Under nästan två dygn får du vara med och segla Tre Kronor 
af Stockholm från Gävle till Stockholm.

I slutet av september finns goda möjligheter till riktigt fina 
seglingsvindar och vill det sig väl kan det här bli en av  
säsongens finaste seglingar.

Du får vara med och delta i vaktgång och arbetet med att 
segla Tre Kronor under ledning av besättningen. 

Ingen erfarenhet behövs. Besättningen visar och berättar så 
att alla kan vara med.

Alla måltider ingår i priset. 

För kommunikationer mellan Stockholm och Gävle.  
Se http://www.sj.se 

tider och pLatser

Avgång från Gävle den 24 september kl 18:00

Ankomst till Stockholm den 26 maj kl 12:00

pris 
Ditt pris: 3 920 (ord pris 4 900 kr) Ange rabattkod ”GBK16”

Ungdomar t o m 18 år 3 200 kr (ord pris 4 000 kr)

mat under segLingen

Alla måltider, exklusive dryck, ingår i priset.

Ingen alkohol serveras under seglingen och det är ej tillåtet 
att ta med egen dryck ombord. 

mailto:info@briggentrekronor.se
www.briggentrekronor.se

