Häng med på Kryssarklubben Bottenhavskretsens

Eskader till Höga Kusten 30/6 - 4/7
Har du motorbåt eller segelbåt, är du ny på sjön eller en rutinerad sjöbjörn?
Alla är välkomna att hänga med 30/6 - 4/7 på Kryssarklubbens eskader.
En resa som fokuserar på att umgås med andra båtfamiljer och njuta av Höga Kustens pärlor.
Dag 1 - Torsdag 30 juni
Vi startar kl 10 från Åkeröviken. Tillsammans går vi över
Åvikebukten som för det mesta är en trevlig passage. Vi
styr innanför det mysiga Svenskäret med sina speciella
bryggor. När vi passerar Härnön kommer vi att kunna se
Högbonden torna upp sig i horisonten. Efter Härnöklubb
svänger vi in i sundet och tar kurs på Lustholmen. Väl
framme lagar varje båt sin egen mat och kanske ”bastas”
det lite också.

Bönhamn
Dag 3 - Lördag 2 juli
Vi tar kurs 18 sjömil norrut mot Trysunda som
ofta omnäms som en av Sveriges vackraste öar.
Vi passerar mellan Ulvön och Mjältön - Sveriges
högsta ö. En promenad upp till toppen på Mjältön
rekomenderas varmt efter avslutad eskader.
Väl framme i Trysunda lagar vi vår egen mat alternativt äter i skärgårdscafét.
En mysig vedeldad bastu går att boka.
Dag 4 - Söndag 3 juli
Ligger vi kvar i Trysunda. Till kvällen väntar en
middag som Kryssarklubben bjuder på.
Dag 5 - Måndag 4 juli
Eskadern avslutas.

Lustholmen

Dag 2 -Fredag 1 juli
Vi lägger ut kl 10, går upp genom Sanna-sundet. Vi
passerar genom Stor-snättsundet och kommer ut i den
majestätiska Storfjärden. Nu tar vi kurs på de höga
öarna Hamn-, Kull- och Storholmen som tornar upp
sig i horisonten. Väl framme går vi inomskärs och tar
kurs mot Högbonden för att sen gira in till Bönhamn.
Här bjuder Kryssarklubben på hamburgare mm. Sen
väntar musikquiz med båttema.

Trysunda

Frågor o anmälan till Nils Persson, nils.persson@vikingmedia.se (du svarar enklast på detta mail)
Kostnad 300 kr/pers betalas i samband med anmälan. Barn under 12 år 100 kr
(Ej medlem i Kryssarklubben betalar 450 kr /pers, barn under 12 år 100 kr)
Svenska
Swishbetalning till 1234 67 50 54 eller PG 11 56 80-1
Kryssarklubben
(Glöm inte att ange ditt namn)
Bottenhavskretsen
Observera att det är begränsat deltagareantal till ca: 20 båtar
Senaste anmälan 15 juni

