Searafting

Enten havet er ﬂatt eller opprørt, er skjærgården vår et
fascinerende sted å søke opplevelser.!
Fart, sjøsprøyt, spennende historier og vakker natur er
noe av det som danner grunnlaget for den gode
opplevelsen.!
Båtene vi benytter til dette formålet er av beste kvalitet,
med fokus på sikkerhet, sjøegenskaper og komfort om
bord. Vi har en fantastisk skjærgård som byr på
spennende steder, særegen historie og unike
opplevelser, uansett vær og føre.

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltakere: 150 seter!

Alle får utdelt ﬂytedress og vest!

Antall per båt: maks 12!

Vi har utarbeidet en egen HMS,
som også er godkjent av
Sjøfartsdirektoratet.!

Erfarne skippere og skolerte
guider!

Årstid: helårs!
Tidsbruk: 1,5-4 timer.!
Annet: Må være isfritt og
varmere enn – 10 grader!

Vi har nødvendig navigasjonsutstyr,
VHF osv ombord!

Godt vedlikeholdt utstyr!
Gode rutiner og servicer som
blir fulgt opp!
Tilrettelagte kjøreruter!

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle turer.!

Vi tilpasser turen etter
gjestenes actionbehov.!
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Vi kjører der du er
I hele Oslofjorden, fra Svenskegrensen til Kragerø. Vi tar
gjerne en tur ut i Færder
Nasjonalpark, innom et kjent
fyr, gjennom trange sund,
forteller litt om havets gode
historier, og leker oss med
fart og bølger. !
Vi skreddersyr turen slik
dere ønsker.!
For større grupper er dette
en ypperlig aktivitet sammen
med f. eks. seiling. Noen seiler
mens andre kjører RIB, for så
å bytte aktivitet.!

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Ta gjerne kontakt dersom
du lurer på noe, i
forbindelse med våre
aktiviteter.

RIB
Prisen inkluderer instruktør, drivstoff, dresser og
redningsvester samt transport av båt til og fra destinasjonen.!
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen, kan legges til.!

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer.!
Egen meny sendes på
forespørsel.
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