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Evenemang och resor med minsveparen M 20
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Hamnens dag 25 maj
Stockholm-Visby 27-29 juni
Visby-Stockholm 6-10 juli
Mariehamn-Gålö 21-24 juli
Militärhistorisk kryssning 19-24 augusti
Kustskepparutbildning för kvinnor 29 aug-1 sep
Hösttur till Gålö 6-8 september

Därutöver hålls Öppet Skepp mellan 11:00-16:00 på
Museipiren den 18-19 maj, 1-2 juni, 8-9 juni, 15-16 juni,
3-4 augusti, 17 augusti, 25 augusti, 14-15 september,
21-22 september.

Med reservation för eventuella ändringar! För varje evenemang krävs att
antalet passagerare uppnår ett minimiantal. Om inget annat anges, utgår
resan från Museipiren i Stockholm.

Kontakt och anmälan
Anmäl dig via kontakt@minsveparen.se eller direkt på www.minsveparen.se/medlem, där
du också kan se vilka andra som har anmält sig.
Betalning
Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. Glöm inte att ange namn och evenemang.

Trevlig sommar och välkommen ombord på M 20!

Evenemang och resor med M 20 2019
Hamnens dag lördag 25 maj (1 dag)
M 20 deltar i evenemanget "Hamnens dag". Vi tar en tur till Marina Läroverket i Stocksund och deltar
tillsammans med flera andra fartyg och organisationer. Bl.a, Sjöräddningen och Marinen. Avgång från
Stockholm/Museipiren 08:30. Återkomst omkring 18:00. Pris 250 kr per person.
Stockholm-Visby torsdag 27-söndag 29 juni (4 dygn varav en dag i Visby)
M 20 kommer även i år att gå till Visby inför Almedalsveckan. Med medlemmarna som besättning går vi
från Stockholm via Nynäshamn och Arkö till Visby. Avgång från Stockholm/Museipiren torsdag 27 juni kl
11:00. Beräknad ankomst till Visby lördag 29 juni kl 16:00. Pris 2000 kr per person.
Visby-Stockholm lördag 6-onsdag 10 juli (4 dygn)
Efter M 20:s Almedalsvecka går vi tillbaka till Stockholm med medlemmarna som besättning. Planerad
rutt är Visby - Västervik- Arkö - Skanssundet - Stockholm. Avgång från Visby söndag 7 juli kl 08:30.
Beräknad ankomst till Stockholm/Museipiren onsdag 10 juli kl 16:00. Pris 2000 kr per person.
Mariehamn-Gålö lördag 20-onsdag 24 juli (4 dygn)
Efter en charteruppdrag till Åland ges medlemmarna möjlighet att delta i en fin sommarseglats genom
Stockholms skärgård. Den planerade rutten är Mariehamn - Sjöhaga - Väddö kanal - Tjockö/Hamnskär Sandhamn - Gålö. Den som vill uppleva evenemanget Ålands sjödagar kan mönstra på redan den 19
juli. (300 kr per dygn). Avgång från Mariehamn söndag 21 juli kl 08:30. Beräknad ankomst till Gålöbasen
onsdag 24 juli kl 15:00. Pris 2000 kr per person.
Militärhistorisk kryssning måndag 19-lördag 24 augusti (6 dagar)
Följ med på en sex dagars guidad kryssning där du får besöka historiska, militära anläggningar i
Stockholms skärgård. Du åker med, och bor på minsveparen M 20. Kryssningen går i vacker
skärgårdsmiljö mellan ett antal historiska militäranläggningar från Askö-N Utö i söder till Singö-Roten i
norr. Inställelse på Gålöbasen måndag em 19 augusti. Beräknad återkomst till Gålöbasen lördag em
24 juli. Pris 14700 kronor per person. Anmälan på www.roslagen.se eller telefon 0767-650 660.
Kustskepparutbildning för kvinnor torsdag 29 augusti-söndag 1 september (3 dygn)
En intensivkurs för Kustskepparintyg ombord på M 20. Kursen innehåller teoripass på Sjöskolan på
Beckholmen och praktik ombord. Vi bor ombord och kör navigeringsövningar i Stockholms skärgård.
Examination sker kort efter kursen. Kustskepparintyg är steget efter förarbevis och ger behörighet att
föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer. Upprop på Bäckholmen tordag 29 augusti kl
18:00. Återkomst till Stockholm/Museipiren söndag 1 september kl 17:00. Pris 5495 kronor per person.
Hösttur till Gålö fredag 6-söndag 8 september (2 dygn)
I samband med EDIP gör M 20 ett besök på Gålö. Medlemmarna utgör besättning. Under besöket på
Gålö gör vi också en VAF-dag. Avgång från Stockholm/Museipiren fredag 6 september kl 14:00.
Beräknad återkomst till Stockholm/Museipiren söndag 8 september kl 15:00. Medlemspris 500 kr per
person.
Priserna gäller för medlemmar i Föreningen M 20. Medlemskap kostar 200 kr/år. Sätts in på Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68

