
 

 

Inbjudan till kryssning  

för RMB-gruppen i RBU Stockholm 
 
 

Varmt välkommen att följa med på en 22-timmars Skärgårdskryssning med 

helpension! Det här är ett värdefullt tillfälle att få umgås, koppla av, utbyta tips och 

erfarenheter och ha det trevligt tillsammans. Ombord finns lekrum, pool och bastu, 

arkadspel och affärer. En minisemester i gott sällskap som ger bra energi, för alla 

åldrar! 

 

Fredag den 18 maj klockan 18.00 avgår båten från stadsgårdsterminalen.  

Efter att vi installerat oss i hytten är det dags för middagsbuffé klockan 18.30.  

Vi bor i Seaview komfort 2-4 bäddsrum och bredden på hyttdörren är 85 cm. Det 

finns även anpassade hytter att boka (hyttdörr 92 cm), men de har inget fönster.  

 

Vi kommer att äta samtliga måltider gemensamt så att vi har fasta hålltider där vi ses. 

Ankomsttiden tillbaka till Stockholm är lördagen den 19 maj kl.15:45. 

 

RBU subventionerar resan och egenavgiften är: 
 

o Vuxna (19 år och uppåt): 600 kr 
o Barn 12 – 18 år: 400 kr 
o Barn 6 – 11 år: 200 kr 
o Barn 0 – 5 år: 0 kr 
o Assistent: 1500 kr 

 
I priset ingår del i hytt, middagsbuffé, frukost, lunch samt entré till vinterträdgården 
där vi kan bada, sola och umgås.  

 
Om du behöver ha en anpassad hytt, ange det vid anmälan. Likaså om du behöver 
ledsagarservice från Birka Cruises,  ange det vid anmälan. 
Vad det innebär finns att läsa om på www.birka.se/bra-att-veta 
 
Assistenter delar hytt med andra assistenter. Om någon assistent måste ha egen hytt 
kan kostnaden komma att bli något högre. 
 
För ungdom som reser utan vårdnadshavare är åldergränsen 23 år. 
 
Andra frågor och funderingar? Kontakta Rita St Clair Maitland: 070 370 1968 alt. 
ritastclairmaitland@gmail.com  
 
Anmälan sker till: kontakt@stockholm.rbu.se senast 28 mars. Betalning 
görs efter att ni fått besked om  en plats eller senast den 9 april. Uppge namn, 
kontaktuppgifter, antal vuxna, antal barn och deras åldrar samt om ni har assistent 
med er. 
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