HAVSRESAN 2016
I YSTAD
Briggen Tre Kronor
6-8 augusti, Norra Kajen, Ystad
Projektet Havsresan har funnits
sedan 1990 och drivs vid Lunds
universitet. I år deltar mer än 40
olika organisationer på olika sätt. I
Ystad och i samarbete med Ystads
kommun.

Öppet skepp 6-8/8
Öppet skepp
Välkommen att besöka Tre Kronor
af Stockholm och Hållbara Hav i
Ystad. Besättningen visar fartyget
och berättar om sina seglingar.
I salongen kan du se utställningen
”Ett hav av möjligheter”. Där kan du
lära dig mer om hur Östersjön
fungerar och vad det är som gör
det till ett unikt men även känsligt
hav. Eftermiddagsseminarium på
temat Hållbara Hav hålls lördag och
söndag. Fri entré.

Segla till Ystad
5 augusti
Du kan vara med och seglar Tre
Kronor från Malmö till Ystad. Under
en hel dag får du vara med och
segla längs Skånes vackra kust.
Alla som vill är välkomna att delta i
arbetet. Besättningen visar och
berättar så att alla kan vara med.
Under dagen serveras lunch, fika
och ett enklare kvällsmål. Maten
ingår i priset. Till maten kan man
köpa alkoholfri dryck samt folköl.
Avgång Malmö 09.00, i Ystad ca kl
20.00. Pris 1495 kr, barn och
ungdom 995 kr.
Bokning – se rutan till höger.

Lördag och söndag 6-7 augusti kl.
10:00-16:00 med seminarium
mellan kl.14:00-16:00
8 augusti kl.10:00-11:00

Middagskryssningar
6 och 7 augusti
Följ med på en middagskryssning
med briggen Tre Kronor af
Stockholm!
Under fyra timmar får du prova
på hur det är att segla ett riktigt
råtacklat segelfartyg.
Vi inleder med en kort
genomgång av fartyget och
säkerhetsrutinerna ombord.
Därefter lämnar vi kaj och sätter
segel så snart vindarna bär. Med
hjälp av vinden och den egna
handkraften seglar vi sedan Tre
Kronor och alla som vill är
välkomna att delta i arbetet. Inga
förkunskaper krävs. Besättningen
visar och instruerar så att alla
kan vara med.

Seglingar

Mot slutet av seglingen dukar
kocken fram middagen i
salongen. I priset ingår förrätt,
varmrätt samt kaffe med kaka.
Till maten kan man köpa
alkoholfri dryck samt folköl.

Vill du vara med på en segling,
bokar du det enklast på webben,
www.briggentrekronor.se

Lördag 6 och söndag 7 augusti
kl. 17:00-21:00

Bokningar

Du kan också ringa 070-422 7819
eller 08-586 22400 om du undrar
något.

Pris 995 kr för vuxna och 750 kr
för barn o ungdom t o m 18 år.
Bokning – se rutan till vänster!

Ungdomspris t.o.m. 18 år.

www.havsresan.se

facebook.com/havsresan

