
Upplev det 80-åriga Museifartyget M 20

Jubileumsresor under hösten 2021
● Örlogsdagarna i Stockholm 27-29 aug

Sjöhistoriska museet anordnar Örlogsdagarna då många av Veteranflottiljens örlogsfartyg kommer till Djurgården, Stockholm. Deltag som
hamnvärd (se Öppet skepp nedan) eller följ med på en tur i Vasas kölvatten på Stockholms Ström, 150 kr, barn 50 kr

● En dag i paradiset, EDIP 10 - 12 sept
Veteranflottiljen har öppet hus på Gålöbasen. Följ med på resan från Stockholm eller tag en dagstur på Hårsfjärden, 750 kr inkl övernattning, 500 kr för barn

● Minnesceremoni för Jagarolyckan på Märsgarn 17 sept
Flottans Män anordnar en minnesceremoni på 80-årsdagen av jagarolyckan. Följ med på en dagsutflykt med upphämtning från Årsta havsbad
kl 08:15 och tillbaka till Stockholm för 500 kr, barn halva priset. Det är möjligt att komma till Gålö den 16 sept och övernatta ombord för 150 kr

● Dagstur med militärhistoriskt tema 25 sept
Resan går till till intressanta platser i Stockholms skärgård, 500 kr, barn 250 kr

● Dagstur med militärhistoriskt tema 26 sept
Resan går till till intressanta platser i Stockholms skärgård, 500 kr, barn 250 kr

● Jubileumsresa till Neglinge varv 1-2 dec
Vi avslutar året och firar M 20 80-årsdag. Följ med från Stockholm till jubileumspris för enkel resa på 250 kr. Om du vill övernatta tillkommer 250
kr inklusive frukost. T&R inkl. övernattning 750 kr. Jubileumsmiddag tillkommer.

Med reservation för eventuella ändringar! För varje evenemang krävs att antalet passagerare uppnår
ett minimiantal. Om inget annat anges, utgår resan från Museipiren i Stockholm.

Öppet skepp: 21-22 aug, 27-29 aug (Örlogsdagarna), 18-19 sept. Anmäl dig som Hamnvärd via
kontakt@minsveparen.se och bo gratis ombord mitt i Stockholm!

Kontakt och anmälan
Anmäl dig via kontakt@minsveparen.se eller direkt via Medlemssidor på
www.minsveparen.se, där du också kan se vilka andra som har anmält
sig.

Betalning
Betalning Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. Glöm inte att ange
namn och evenemang. Priserna gäller för föreningens medlemmar.

Bli medlem i Föreningen M 20
Gå till www.minsveparen.se och klicka på Bli medlem.
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