TURLISTA 2022
Blå Jungfrun
Försäsong från Oskarshamn
28/5, 5/6, 6/6, 11/6, 14/6, 18/6, 19/6

Från Oskarshamn – dagligen 25 juni–29 augusti.
Avvikelser kan förekomma och framgår då vid bokning.
Turlista: Alla dagar 9.30–16.00. Extra turer vid behov 12.30-18.30.
Vid olämpligt väder kan turen ersättas med skärgårdstur, meddelas då
via SMS-meddelande.

Från Byxelkrok – dagligen 25 juni–29 augusti.
Avvikelser kan förekomma och framgår då vid bokning.
Turlista: Alla dagar 9.30–16.00. Extra turer vid behov 12.15-18.00.

Pris turer till Blå Jungfrun: vuxen 380:-, barn/ungdom 7-15 år 190:-,
barn under 7 år gratis. Familjepris: 2 vuxna och 2-4 barn 7-15 år 1 000:-.

Skärgårdstur från Oskarshamn
Måndagar kl 17.00–19.00. Eventuellt även torsdagar.
Framgår vid bokning.
Pris: Vuxen 200:-, barn/ungdom 7-15 år 100:-, barn under 7 år gratis.
Familjepris: 2 vuxna och 2-4 barn 7-15 år 500:-.

Räkkryssning från Oskarshamn
Onsdagar och fredagar kl 18.30–22.00.
Pris: Vuxen 390:-, barn/ungdom 7-15 år 195:-, barn under 7 år gratis.
Fullständiga rättigheter vid räkkryssning.

Övernattning - Blå Jungfrun
Från den 30 juni fram till 26 augusti finns möjlighet att övernatta
MAX 1 sällskap/vindskydd (man bokar 1 person för att boka 1 vindskydd) och max 4 personer/vindskydd. Antalet personer som önskar
övernatta tydliggörs vid bokning av transport på ordinarie dagstur både
dit och hem. Transport för övernattning bokas på ordinarie dagsturer
både för dit- och hemresa. Priser för transport dit och hem inkl vindskydd: 780:-/vuxen, 360:-/ungdom, barn under 7 år gratis. Familjepris
för 2 vuxna + 2 ungdom 2000:-.

Nationalparken Blå Jungfrun/Blåkulla
Avgår från Byxelkrok och Oskarshamn.
Blå Jungfrun är en fantastiskt vacker
ö som ger många möjligheter. Öns
rödlätta istidspolerade klippor av
granit, höjer sig 86 meter över havet
mitt i Kalmar sund.
Eftersom ön är kuperad och delvis
ansträngande att gå på, därför rekommenderas promenadskor. Mindre barn måste delvis bäras om man
går runt ön. Ombord finns endast enklare kafeteria så medtag matsäck.
Eventuell Coronahantering enligt FHMs rekommendationer.

Turer till Blå Jungfrun och Blå Öland är känsliga både för vind och regn.
Vid olämpligt väder ställs turen in. Information om eventuella avvikelser från
turlistan lämnas via SMS meddelande dagen före respektive tur.
Andra avvikelser från turlistan framgår vid bokning.

BOKA ONLINE www.solkustturer.se
Vi reserverar oss för ev. ändringar och tryckfel.
Information om ändringar ges vid bokning.

073-683 97 79
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