Seniorforums sommertur 2017
Utflukt med ”Rigmor” i indre Oslofjord

Tid: tirsdag 13. juni 2017 kl.12.00 (PRESIS) – 16.00
Turen starter og avsluttes i Sandvika, Rigmor bryggen, Kadettangen 18 b
(se vedlagt kart og veibeskrivelse)
Turen seiles først blant de idylliske øyene i Asker og Bærum, "i kriker og kroker" som mange andre fartøyer ikke
kommer til. Vi krysser etter hvert Oslofjorden og seiler på innsiden av øya Ildjernet, nordover lang Nesoddlandet,
over Bunnefjorden. Deretter seiler vi blant øyene utenfor Oslo Havn.Vi går så langs Oslo Havn forbi Operaen,
Akershus festning og Aker Brygge. Deretter returnerer vi på vestsiden av fjorden, også innom Nesøya, Middagsbukta og Snarøykilen, før vi ankommer Sandvika.
Vi blir servert ”fingermat” og forfriskninger (se vedlegg) mens kapteinen guider oss litt underveis.

Påmeldingsfrist: 23. mai.
Pris: Deltagerne betaler kun for lunsjen som koster kr. 325,Drikke utenom kaffe og te kommer i tillegg
Betales inn til konto 1503 16 08055, Seniorforum NFF
v/Aase Rudi Tronstad, Haråsv. 4A, 0283 Oslo
Husk å skrive navnet ditt i feltet Betalingsinformasjon
Turen er subsidiert av Seniorforum NFF.
Turleder Siri Merete Omang, tlf. 975 711 06

Velkommen på tur!
Hilsen styret.

VEDLEGG

TRANSPORT TIL BÅTEN
Ved kollektiv transport kan både buss og tog enkelt
benyttes fra Oslo Sentralstasjon til stasjonen i Sandvika.
Tog og buss stopper på samme stasjon.
Togene har hyppige avganger og bruker mellom 14 og
19 minutter på strekningen.
Turen til fots (markert med piler) fra stasjonen i
Sandvika til båten tar ca.10 minutter.
Gå til Sandvikselven og følg gangvei mot sjøen og
Kalvøya.
Kjører du egen bil kan den parkeres på kommunal
parkeringsplass med god plass i nærheten av båten.
Parkeringsavgift.

OBS - båten går PRESIS kl.12! Beregn god tid! Det
anbefales å møte senest 15 minutter før avreise.

MENYEN OMBORD
Selskapets beskrivelse:

”Begrepet fingermat/tapas er alt du kan spise uten kniv og gaffel.
Fingermaten er et syn for øyet, med alle sine små enheter og fargeprakt.
Mengden av mat er den samme som ved et koldtbord, man blir god og mett” :
”Fylte agurker med hvitløk reker, fylte egg med rød og sort lodderogn.
Melon med spekeskinke, Vestlandslefse med røkelaks og snø frisk,
krydrede kjøttboller, indiske vårruller, kylling, grønnsaksfat med
blomkål, gulrøtter, agurk og stangselleri, 3 typer dipp, u pillede reker med
majones og loff, ass. utvalg av potetgull & snacks. Kaffe eller te.”
Annen drikke bestiller vi selv. Båten har alle rettigheter.

