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M20-vänner; tag möjligheten och chansen att uppleva M20 live!
I skrivande stund påbörjar M20 sin återfärd genom Sverige på Göta Älv och vidare på Sveriges
Blå Band genom Göta Kanal. Mycket nöjda medlemmar och gäster har tidigare haft möjligheten
att följa med på Göta Kanal. Vi har i år tyvärr fått ett par mycket sena avbokningar varför det nu
finns chans att få följa med på sträckorna genom Göta Kanal och skärgårdsdelen mot Stockholm.
Göta Kanal-etapperna: (medlemsresor)
(1-3 aug

Etapp 1 Göteborg, Göta Älv till Vänersborg, Läckö, GK, Sjötorp till Töreboda)

3-5 aug

Etapp 2 Töreboda, GK västgötadelen, Forsvik, Vättern, Vadstena till Motala

5-7 aug

Etapp 3 Motala, GK östgötadelen, Borensberg, Berg, Norsholm till Söderköping

7-10 aug

Etapp 4 Söderköping, Stegeborg, Trosa, Gålö, Dalarö, Sandhamn till Stockholm

Kräftskiva i Sandhamn!
23-24 aug

Medlemsresa; Avg.Stockholm lördag 10.00, åter söndag 16.00. Självkostnadspris!
Följ med ut till Sandhamn och avnjut årets kräftor med lämplig dryck i härlig miljö!

För ytterligare information om medlemsresor, förhyrning, charter etc. kontaktar du
Åke Foghammar, 070 - 526 30 80, ake.foghammar@telia.com
Anmälan om deltagande sänder du till kontakt@minsveparen.se
För Etapperna Gbg - Sthlm är dygnskostnaden inkl. slussning/hamn- & kanalavgifter 600:-/dygn.
Generellt gäller att frukost och lunch samt kojplats ingår i medlemspriset.
För charterpriser m.m. se vår hemsida www.minsveparen.se under fliken ”Hyr M20”.

Kulturarvsdagen, Riksantikvarieämbetet - (valdagen) 14 september
Föreningen M20 har genom Statens Maritima Museer blivit engagerade att med M20 under
kulturarvsdagen 2014 som har temat: ”I krigens spår”, för allmänheten köra 5 st turer ”I Vasas
kölvatten”. Avgångar från Jagarpiren/St. Erik kl. 11.oo, 12.oo, 13.oo, 14.oo och 15.oo.
Kring detta har vi stora möjligheter att sprida information om och reklam för M20.
Vi ser gärna att du kommer till Jagarpiren och bistår!
Anmälan ditt deltagande till kontakt@minsveparen.se

Välkommen ombord på M20 vid våra aktiviteter och seglatser till sjöss !

