
Aktiviteter 2023 
I samarbete med Hanö Dyk & Ribcharter


Guidade turer på havet 
Häng med på en oförglömlig upplevelse i Biosfäroråde Blekinge Arkipelag.

På Hanö Dyk & Ribcharter kombinerar vi fartfyllda turer på öppet vatten med lugna natursköna passager. 
Befälhavaren är certifierad naturguide och guidar er under hela turen. Djur och natur ligger i fokus då vi 
spanar efter säl, havsörn och sjöfågel. Vi berör även historia och kultur kopplat till området vi färdas i. 
Kanske lockar det med en längre tur med ett stopp för vandring, fika eller en bit mat. Turerna kan anpassas 
efter era specifika önskemål. Båten rymmer 12 passagerare. 


Säkerhet 
Säkerheten går alltid först. Väder och vind övervakas noggrant inför varje tur och vi följer gällande lagar och 
föreskrifter. Båten är byggd för att klara även de tuffaste väderförhållanden. Ombord finns dessutom en 
gedigen säkerhetsutrustning och vi övar kontinuerligt för att säkerställa bästa möjliga säkerhet. Hos oss 
åker ni säkert.


Hållbarhet 
Allt bränsle som förbrukas klimatkompenseras och vi engagerar oss i flera projekt rörande Östersjön och 
djuren som lever där. Ett friskt hav och ett rikt djurliv resulterar i starkare naturupplevelser. Därför är det för 
oss en självklarhet att arbeta med dessa frågor. Häng med på en tur så berättar vi mer!


Flexibilitet 
Flexibilitet är för oss ett ledord och vi arbetar hårt med att tillgodose både era önskemål och förväntningar. 
Inför och under varje tur hålls ett vakande öga över samtliga passagerare för att säkerställa att alla ombord 
känner sig bekväma och trygga. Bara för att vi kan åka fort betyder det inte att vi måste.


Turförslag 
Majoriteten av de turer vi kör skräddarsys efter specifika önskemål. I skärgården finns flera intressanta 
platser att besöka. Kontakta oss för att utforma ett äventyr som passar just er. Nedan hittar ni två turer som 
vi tycker är lite extra intressanta. 


Gribshunden 
Det danska flaggskeppet Gribshunden förliste i Blekinge skärgård år 1495 efter att ha sökt skydd från en 
storm. Experter hävdar att det är världens bäst bevarade vrak från denna tidsepok. En tid då omfattande 
seglatser över världshaven satte sina spår i världshistorien. Vilka fanns ombord, vart var de på väg och vad 
kan Gribshunden avslöja om denna sjöfartshistoriskt spännande tid?

Vägen till vrakplatsen går inomskärs där vi njuter av skärgården. Efter Gribshunden ger vi oss ut i de yttre 
delarna av skärgården där vi besöker Gåsafeten. Här erbjuds goda chanser till att se både säl och havsörn. 
Resan hem går över öppet hav där utnyttjar vi båtens fartresurser.

Tid : ca 1,5 h. Pris : Från 695 kr / person 
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Turförslag 

Hanö 
Under denna utfärd beger vi oss till hjärtat av Hanöbukten. Denna mytomspunna ö bjuder på härliga vyer 
och en gedigen historia, som bjuder på allt från en patrullerande drake och sjörövande snapphanar till en 
ockupation av Engelsmän under 1800-talet. Öns kulturarv är stark förankrat i fisket och därifrån kommer vi 
snabbt in på de utmaningar som Östersjön står inför idag.

Under turen runt Hanö finns goda chanser att se säl, havsörn och flera arter av sjöfågel. Inte minst den 
säregna Tordmulen som håller till på Hanö mellan mars och augusti. Även de Dovhjortar som kallar Hanö 
sitt hem är en vanlig syn.

Efter en intressant tur runt ön kliver vi iland och sträcker på benen. Här finns tid för både en bit mat och en 
vandring. Befälhavaren står till ert förfogande och guidar er även till fots.

När vi känner oss nöjda sätter vi kurs på Karlshamn och går därifrån tillbaks genom skärgården.

Tid : ca 5 h. Pris : Från 1449 kr / person (Mat och dryck ingår ej. Ordnas efter önskemål.) 

Viktig information 

- Priser är angiva ink. 6 % moms och avser fullbelagd båt. 12 passagerare.

- Vi tillhandahåller all nödvändig utrustning så som flytväst, flytoverall eller skalställ samt googles.

- Samtliga deltagare är försäkrade.

- Väder och vind har stor inverkan på upplevelsen. På gott och på ont. Vi avväger väderläget 

noggrant inför varje tur och informerar ert sällskap. Allt för att tillgodose era förväntningar och 
önskemål.


- Att åka rib kan beroende på väder vara fysiskt påfrestande. Vi avråder därför alltid gravida, 
nyopererade och de med kända ryggproblem från att åka. Beslutet ligger dock hos varje enskild 
passagerare.


Frågor och funderingar?

Slå oss en signal så berättar vi mer.
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