RIB EVENTS

UTVALDA UPPLÄGG FRÅN AQUAEVENT:
KROGSAFARI

Låt oss ta med Er på en tur i den vackra skärgården på västkusten. Turen startar från valrfi brygga i Kungshamn eller på Smögen och tar er med på en omväxlande tur med öppet vatten och små trånga passager i unika farleder. Vi gör två alternativt tre
korta stopp för en svalkande öl. På 2h turen gör vi 2 stopp och på 3h turen gör vi 3 stopp.
I priset ingår en öl (33cl mellanöl) eller en cider per person, som vi serverar ute på Hållö.
2h 11 500:-/RIB 3h 12 500:-/RIB Max 12 passagerare/RIB Max 36 personer

SÄLSAFARI

Låt oss ta med Er på en tur i den vackra skärgården på västkusten. Vi besöker sälarna i deras kolonier. Oftast ligger de på
öarna nordväst om Lysekil. Borgmästaren eller Gulskär brukar vara populärt ställe. Under färden berättar vi gärna om fiskebyarna och öarna vi passerar. Det finns även tid för strandhugg med picknick på närliggande ö. I priet ingår kaffe/te, fralla,
kaka, frukt och choklad
10 500:-/RIB Max 12 passagerare/RIB Tid ca 2h

RIB ORIENTERING

Detta är en aktivitet för dig som gillar fart och att tävla. Med olika kluriga uppgifter ska lagen samarbeta för att kunna ha en
chans att vinna pokalen. Vi delar in er i lag och sedan blir ni tilldelade ett sjökort och en RIB båt med skeppare. Tillsammans
ska ni navigera skepparen till rätt positioner, ni pekar, skepparen styr. När vi kommer fram till rätt position möts lagen i en
duell. Ju fler vunna dueller desto lättare blir det att vinna i finalen.
10 800:-/RIB Mer än 36 pers på offert Max 12 passagerare/RIB Tid 2h

RIB KAMP

En fartfylld aktivitet där ni får se en del av västkustens fina skärgård, tävla mot varandra samt uppleva fart på havet.
Under 1,5h som aktiviteten tar, har vi hunnit med 3 grenar på 3 olika öar, en paus för öl/snacks samt en final där vinnande lag
oftast får se förlorarna bada...
Samling vid närmaste brygga från ert hotell, för lagindelning, ombyte och säkerhetsgenomgång. Sen drar vi igång.
Tävlingarna är ej fysiska och kan utföras av alla.
RIB Kamp 9 500:-/båt Max 12 passagerare/RIB 1,5h

RIB TURER TILL: 			
LYSEKIL/GRUNDSUND			

NY 2017

Ett upplägg som inleds med RIB tur österut mot Malmön sedan rakt söderöver. Först blir det ett kort stopp för sälskådning
innan vi anländer Lysekil och Grundsund. Boka med ett glas champagne så serveras det när vi går genom rännan i Grundsund.
Här finns även möjlighet att tävla i vår Film- & TV Quiz.
1,5 h 9 900:-/RIB Max 12 passagerare/RIB
KÄRINGÖN
Vandra bland husen och klipporna och upplev den bilfria ön Käringön. Ett måste om man är på västkusten. Det finns tid för
antingen en promenad runt ön eller avsvalkande öl/vin på Petersons krogs uteservering. På vägen hem kör vi förbi Borgmästaren och dess öar där en stor sälkoloni finns.
2h 10 400:-/RIB Max 12 passagerare/RIB
VÄDERÖARNA
Turen går norrut och beroende på väder så tar vi den yttre eller inre rutten genom skärgården. Vi kommer passera Hunnebostrand och Hamburgsund. Därefter rakt västerut mot Väderöarna. Boka med en smarrig baguette och en kall öl så
serveras denna på bryggan i hamnen. Vi hinner med ca 30-40 minuter innan vi åker tillbaka igen.
3,5h 14 000:-/RIB t/r samma dag
Transport med hämting dagen efter 18 000:-/RIB Max 12 passagerare/RIB				
Alla priser är ex moms. Framkörningsavgift är inkluderade i priserna

0733 366 799 (Henrik Ström)
0709 290 669 (Jonas Dahlin)
bokning@aquaevent.se
www.aquaevent.se

