Skärgårdstur Göteborg ‐ Smögen med skaldjursfrossa i sjöbod.
Vi hämtar er på lämplig plats i Göteborg och startar vår tur via Vinga fyr (om ni så
önskar). Vi går norrut mot Marstrand via Albrektsunds kanal och fortsätter den väg
som ni själva stakar ut. Vi stannar på lämpligt ställe för lunch, Mollösund, Käringön
eller någon annan av Bohusläns alla pärlor. Varför inte fortsätta genom Malö
strömmar och komma ut i Gullmarn och sedan passera Lysekil. Därifrån är det inte
långt till Brandskären, som ligger vid inloppet till Brofjorden, där det ofta går att
finna sälar som ligger och solar på någon klippa.

Efter ankomst till Smögen så
intar ni Er skaldjursfrossa
som består av färska räkor
och havskräftor med
tillbehör.

Vi har tillgång till flera olika sjöbodar som är lämpliga för detta.
Nedan visar vi ”Sippans Sjöbod” på Fisketången.

I vår båt som är en Targa 37 färdas ni tryggt och bekvämt. Vi kan erbjuda en
fartupplevelse i över 30 knop för den som önskar det, likaväl som lugna sälsafari och
fisketurer. Det är gott om utrymme både inne och ute för 12 personer.

Ett exklusivare alternativ till detta är att bada tunna/bastu på Hampholmen som
ligger på en egen strax utanför Fisketången. Här kan vi också duka upp er
skaldjursfrossa.

På kvällen/natten ordnar vi med busstransport tillbaka till Göteborg. Givetvis går det
bra att ordna med hotell och hemresa dagen efter.
Priser.
Prisexempel som är baserat på 10 personer: 2 100 kr/person
Tillägg för boende i dubbelrum m frukost 495 kr/person.
Tillägg för Hampholmen (se ovan) 400 Kr/person.
Det ingår vatten, lättöl, kaffe o kaka vid skaldjursfrossan. Det ingår även
kaffe/smörgåsar under båtresan. Övriga drycker ingår inte.
OBS! Detta skall bara ses som ett exempel på vad vi kan ordna för Er!
Gå in på vår hemsida
www.smogenbc.se för att läsa mer.
Där kan ni även se en video om
Smögen BåtCharter.
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