PRISLISTA 2022 FÖR RESOR MED MUSEIFARTYGET M 20
Innehåll:
A Medlemsresor
B Hyra av M 20 vid kaj
C Hyra av M 20 till sjöss – Charterresor i Stockholms Skärgård
D Publika resor i Stockholms Skärgård
E Allmänna villkor
A. Medlemsresor
Föreningen M 20 arrangerar regelbundet medlemsresor i Stockholms skärgård och runt
Sveriges kuster där alla medlemmar i Föreningen M 20 kan deltaga. Att vara medlem i
föreningen M 20 är på alla sätt givande. Förutom att man stödjer bevarandet av Fartyget M
20 och vårt marina kulturarv bjuds man på möjligheter till fantastiska sjöfärder och kamratlig
samvaro med andra sjö- och fartygsintresserade M 20 vänner. Priset för våra medlemsresor
bygger på kostnadsdelning och är normalt följande för medlemmar i Föreningen M 20:
Priser för medlemmar
650 kr/person och dygn. Bingplats, frukost och sjölunch ingår
400 kr/person vid dagstur. Fika och sjölunch ingår
200 kr/person och natt vid separat övernattning i hamn
Priser för inmönstrad besättning
500 kr/person och dygn. Bingplats, frukost och sjölunch ingår
300 kr/person vid dagstur. Fika och sjölunch ingår
200 kr/person och natt vid separat övernattning i hamn
Alla priser för medlemsresor är inklusive moms. Pristillägg Göta kanal-resor 100kr/dygn resp.
50kr vid dagstur. Inmönstrad däckspersonal har rabatterat pris enligt ovan.
Nyckelbesättning; Fartygschef (FC) Maskintjänstchef (MtjC) och Sekond (S) debiteras inte
någon resekostnad. För att kunna tjänstgöra som inmönstrad besättningsman på M 20 krävs:
• Läkarintyg för sjöfolk
• Förtrogenhetsutbildning ombord
• Samt gärna Basic Saftey (Inre Fart)
För att kunna tjänstgöra som Fartygschef, Maskintjänstchef och Sekond krävs behörigheter
(Fartygsbefäl klass 8, Maskinbefäl klass 8, mm) samt fartygskännedom och godkännande
från Föreningen M 20.
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B. Hyra av M 20 vid kaj
Föreningen M 20 erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att hyra minsveparen
M 20 vid kaj. Ett besök på M 20 ger ett unikt tillfälle att uppleva ett fungerande museifartyg
och att återuppliva historiska minnen. M 20 kan nyttjas som mötesplats för konferenser,
privata möten, kursträffar eller varför inte en romantisk middag i vårt fina gunrum? Mässen
tar ca 10 sittande personer och gunrummet 4–6 personer. Vid fint väder kan 6–8 personer
samlas på̊ bryggan. Fartyget hyrs i sin helhet per timme. Priser exkl. moms
Timhyra:
Icke medlem: 500 kr/timme. Minsta debitering: 1 500 kr (3 timmar).
Medlem: 400 kr per timme. Minsta debitering: 1 200 kr (3 timmar).
I hyran ingår tillgång till fartygets allmänna utrymmen (däck, brygga, styrhytt, mäss,
gunrum). Eventuell övernattning tillkommer. Fika och måltider ombord kan erbjudas mot
tillägg. Alla priser exklusive 6 % moms.
C. Hyra av M 20 till sjöss - Charterresor i Stockholms Skärgård
Föreningen M 20 erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att hyra minsveparen
M 20. En resa med M 20 ger ett unikt tillfälle att uppleva ett museifartyg till sjöss och att
återuppliva historiska minnen. M 20 kan nyttjas som plattform för till exempel teambuilding,
kick-off, navigationsutbildning eller privata upplevelseresor – en bra födelsedagspresent.
Fartyget kan även fungera som pressfartyg och som funktionärsfartyg vid tävlingar till sjöss.
Sjöturerna utgår normalt från Museipiren på Djurgården i Stockholm. Resrutten och resmål
planeras i samråd med Fartygschefen. Fartyget har en normal marschfart på ca 10 knop. Några
förslag på lämpliga resor presenteras nedan.
Förslag på upplevelseturer ev. kombinerade med konferens och/eller studiebesök:
- Artipelag, genom Skurusundet och Baggenstäket till Artipelag konsthall (c: a 4 gångtimmar)
- Vaxholms kastell med studiebesök/konferens och lunch på kastellet (c: a 4 gångtimmar)
- Siaröfortet med studiebesök/konferens på Siaröfortet och lunch iland (c: a 6 gångtimmar)
- Sandhamn genom Linddalssundet och över Kanholmsfjärden. Fika och övernattning ombord.
Måltider iland eller ombord (c: a 7 gångtimmar)
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Priser
Timhyra:

Fartyget hyrs i sin helhet per gångtimme.
Icke medlem: 3 000 kr per gångtimme. Minsta debitering: 7 500 kr (2,5 timmar).
Medlem:
2 400 kr per gångtimme. Minsta debitering: 6 000 kr (2,5 timmar).
Sjötur och fika ingår.

Dygnshyra: Fartyget hyrs i sin helhet per dygn.
Icke medlem: 18 000 kr/dygn.
Medlem:
14 400 kr
Max 6 gångtimmar. Sjötur, fika och upp till maximalt 12 kojplatser ingår i priset.
M 20 hyrs ut med behörig nyckelbesättning. Fartyget kan ta upp till 12 gäster/passagerare.
Passagerarna får deltaga i fartygets framförande efter intresse och fallenhet (rorgängare,
däcksmatros mm). Eventuell övernattning ingår utan extra kostnad dock exkl. sänglinne.
Exklusivt marint konferensrum (Gunrum) för 4–6 personer ingår. Fika ingår. Måltider
ombord kan erbjudas mot tillägg. Alla priser exklusive 6 % moms.

D. Publika passagerarturer i Stockholms Hamn och Skärgård
Föreningen M 20 anordnar publika passagerarturer i Stockholms hamn och skärgård.
Här erbjuds allmänheten en möjlighet att få uppleva ett 80-årigt museifartyg till sjöss
samt få njuta av Stockholms unika skärgård. Sjöturerna utgår normalt från Museipiren på
Djurgården i Stockholm.
1. I Vasas kölvatten (c: a 1 timme).
En marinhistorisk sjötur som följer Vasas katastrofala jungfrutur den 10 augusti 1628 på
Stockholms ström förbi Kungl. Slottet, Kastellholmen och Beckholmen och tillbaka till
dagens Vasamuseum.
Pris passagerare: 200 kr/person (inkl. moms).
2. Stockholm från sjösidan (c: a 2 timmar). En marinhistorisk sjötur på Stockholms ström
förbi Hammarby Sjöstad, Nacka Strand och vidare runt marinens gamla bergrum på
Fjäderholmarna. Sjötur inkl. fika
Pris passagerare: 300 kr/person (inkl. moms).
3. Vaxholms kastell (c: a 4–6 timmar)
En sjötur i Stockholms inre skärgård till skärgårdsstaden Vaxholm och runt Vaxholms
Kastell. Kastellet kallades för ”låset till huvudstaden” och byggdes klar 1863 lagom till det
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blev omodernt! Sjötur inkl. sjölunch och fika. Sjöturen tar normalt 4 timmar men kan
förlängas med ett besök på Vaxholms Kastell. Restiden blir då till 6 timmar.
Pris passagerare: 600 kr/person (inkl. moms). Ev. entré till Vaxholms Kastell tillkommer.
4. Saltsjöbaden (c: a 4 timmar)
En sjötur förbi Djurgården och Nacka Strand sedan genom Skurusundet och Baggensstäket
och förbi Neglinge där M 20 sjösattes 1941 och vidare till Saltsjöbaden och tillbaka.
Sjötur inkl. sjölunch och fika.
Pris passagerare: 600 kr/person (inkl. moms).
5. Siaröfortet (c: a 6–8 timmar)
Vi passerar Vaxholm ut till mellanskärgården genom Kodjupet och ut på Trälhavet mot
Furusundsleden och Siaröfortet på Kyrkogårdsön. Efter studiebesök på Siaröfortet åter
över Saxarfjärden genom Saxaren och Vaxholm och passage genom Fjäderholmarna.
Sjötur inkl. sjölunch och fika.
Pris passagerare: 950 kr/person (inkl. moms). Entré till Siaröfortet tillkommer.
6. Sandhamn (c: a 9 timmar)
En heldagstur till Sandhamn med besök i seglarmetropolen.
Flera fina passager under resan; Fjäderholmarna, Vaxholm, Lindalssundet och Kanholmsfjärden.
Efter lunch ombord gör vi uppehåll 2 timmar i Sandhamn och påbörjar sedan återresan förbi
Stavsnäs, Franska stenarna, Ingaröfjärdens skärgård, Saltsjöbaden, Baggensstäket och
Skurusundet. Sjötur inkl. sjölunch och fika.
Pris passagerare: 950 kr/person (inkl. moms)
Alla priser är inkl. moms. Barn upp till 12 år betalar halv avgift. För att genomföra våra
publika sjöresor krävs minst 6 passagerare och Fartyget tar maximalt 12 passagerare.
Föreningen M 20 håller med behörig besättning för Fartygets trygga framförande och säkerhet.
Passagerare kan deltaga i fartygets framförande efter intresse och fallenhet (rorgängare,
däcksmatros mm). I mån av plats kan inmönstringsbara medlemmar i Föreningen M 20 deltaga
i publika passagerarturer för halv avgift.
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Allmänt
Alla priser utom medlemsresor är exklusive 6% moms. Medlemskap i Föreningen M 20
kostar 250kr/år för stödjande medlemmar, 500kr/år för aktiva medlemmar och 100kr/år för
ungdomar under 26 år. Medlemspriser ovan gäller först året efter att medlemskap i
Föreningen M 20 erhållits.
Betalning sker till Föreningen M 20: Bankgiro 5741–6133 eller Swish 1233 0311 68.

OBS! Reservation för att alla priser kan komma att ändras pga. kostnadsökningar utanför
Föreningens kontroll.
Mer information om medlemskap i Föreningen M 20:
https://minsveparen.se/foreningen/bli-medlem/
Mer info om att hyra Fartyget M 20: https://minsveparen.se/hyr-m-20/
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