PROGRAM – VIKINGATRÄFF 2019
Dag

Klockslag Aktivitet

Torsdag 18 juli

Saltsjöbaden
14:00

Ankomst till Saltsjöbaden

17:00

Invigningsceremoni

19:00

Gemensam middag på Grand Hotell Saltsjöbaden

Fredag 19 juli

Saltsjöbaden/Stockholm
10:00

Museibesök på Djurgården. På Djurgården finns flera
museer att besöka beroende på intresse. Alla dessa
museer ligger på bekvämt gångavstånd från varandra så
det är lätt att samordna såväl besök som lunch även om
man har olika intressen och därför valt olika aktiviteter.
Prins Eugens Waldemarsudde och Liljevalchs för den
konstintresserade.
Vasamuseet och Vikingaliv för den historiskt
intresserade.
ABBA The Museum för dem som var med på 70- 80-talet
samt Junibacken (Astrid Lindgren) och Skansen för dem
som seglar med en yngre besättning. För de som seglar
med barn i besättningen kan ett besök på nöjesfältet
Gröna Lund som ligger i anslutning till alla museer starkt
rekommenderas.
Buss för de som önskar avgår från hamnen i Saltsjöbaden
till Nacka Strand där allmän färja går in till Djurgården.
På Djurgården i nära anslutning till museerna finns
många trevliga restauranger där besättningarna kan
träffas för lunch. Egen transport tillbaka till Saltsjöbaden.
Entréavgifter för respektive aktivitet svarar var och en
för.
För mer information om aktiviteterna se
www.junibacken.se
www.skansen.se
www.abbathemuseum.com
www.wasamuseet.se
www.vikingaliv.se
www.liljevalchs.se
www.waldemarsudde.se
www.gronalund.se

19:00

Lördag 20 juli

Grillkväll vid KSSS klubbhus i Saltsjöbaden. Vi samlas vid
KSSS klubbhus och träningsanläggning i Saltsjöbaden,
fem minuters promenad från hamnen där vi tillsammans
avnjuter en grilltallrik.
Saltsjöbaden – Sandhamn

08:30
09:30

Skepparmöte
Avgång mot Sandhamn. För de som så önskar finns
möjlighet att delta i en enkel regatta ut mot Sandhamn.

15:00

Gemensam ankomst till Sandhamn med flaggparad.
Båtarna förtöjs vid KSSS klubbhamn
Lökholmen/Telegrafholmen. Lökholmen/Telegrafholmen
ligger mitt emot Sandhamn och det finns båtförbindelse
varje hel timme (5 minuters färd) till Sandhamn.
After sail på Lökholmen.
Aktivitet för de yngsta i besättningen.

18:00

Söndag 21 juli

Enskild middag. På Sandhamn, och även på Lökholmen,
finns flera olika matställen för den som inte vill äta
ombord. Möjlighet finns för spontan gemensam
medhavd middag på bryggan.
Sandhamn

13:00

Rundvandring på Sandhamn i spåren av Viveca Stens
romanserie ”Morden i Sandhamn”.
Optimistjollesegling för de yngre
besättningsmedlemmarna.
För de som önskar finns möjlighet att besöka den gamla
fyren Grönskär utanför Sandhamn med RIB-båt. Turen till
Grönskär ingår inte i anmälningsavgiften.

19:00

Traditionell avslutningsmiddag på Sandhamns
seglarhotell.

Övrig Information
För den som önskar vegetariskt alternativ till måltidernas kan detta naturligtvis ordnas och
notering om detta görs vid anmälan.
Förslag till lämplig natthamn onsdag den 17 juli till torsdag den 18 juli för de som vill samlas
och segla gemensamt till Saltsjöbaden är Napoleonviken (ca 4 nm) samt Utö om man
kommer söderifrån(ca 23 nm) två bra alternativ. Kommer man norrifrån kan Waxholm (ca 14
nm) eller Gällnöfladen (ca 25 nm), om man föredrar naturhamn, rekommenderas.
För de som planerar att komma till Stockholm tidigare rekommenderas Wasahamnen på
Djurgården inne i Stockholm eller KSSS hamn i Saltsjöbaden.

Avgift
2 600 SEK per vuxen. 1 000 SEK per barn upp t o m 12 år.
I avgiften ingår:
Torsdag: Invigningsmiddag 3 rätter ink dryck (alt barnmeny).
Fredag: Busstransport till Nacka Strand. Grillkväll ink dryck
Lördag: After sail på Lökholme
Söndag: Rundvandring på Sandhamn. Avslutningsmiddag på Seglarhotellet. 3-rätter ink dryck
(alt barnmeny).
Båtavgift 950 SEK per båt (två nätter i Saltsjöbaden + två nätter på Sandhamn/Lökholmen)

Anmälan och betalning sker via KSSS hemsida senast den 15 april 2019.

