Information
Hyra med skeppare:
Båten hyrs ut dagsvis med skeppare. Vi kan erbjuda en rad olika alternativ beroende på era
önskemål.
Exempel på dagsutfärder med skeppare:
-

Heldagsutfärd till Kullaberg.
Heldagsutfärd till Hallandsväderö.
Halv-/Heldagsutfärd på Rönne å.
Halv-/Heldagsutfärd med wakeboard/ring.
Halv-/Heldagsutfärd med dykning.
Halv-/Heldagsutfärd med fiske antingen rönne å eller havet.
Skräddarsy din egen dag på sjön.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITET
Heldagsutfärd Hallandsväderö
Vi lämnar hamnen i Ängelholm under tidig förmiddag och styr mot Hallandsväderö. Vi styr ett varv
runt ön och kikar efter sälar och tumlare innan vi lägger till och går i land. Väl på ön väljer man själv
aktivitet, antingen vandrar man runt i den härliga naturen eller så solar och badar man. Vi äter lunch
ute på ön och tar även med lite fika till eftermiddagen och avnjuter den på ön. Någon gång på
eftermiddagen lämnar vi ön och styr tillbaka mot hamnen. För dem som vill testar vi både wakeboard
och ring efter båten innan vi når hamnen.

Halvdagsutfärd wakeboard och ring
Vi lämnar Ängelholms hamn på morgon eller efter lunch och beger oss ut i Skälderviken. När vi
kommit ut en bit är det upp till er hur ni vill göra. Är man nybörjare går vi igenom grunderna för att
komma upp på wakeboarden och har ni åkt sedan tidigare avgör ni hur åket ska se ut. I båten finns
en vattensäck för större våg bakom båten om intresset för hopp finns. Vi tränar och åker så mycket
som ni vill. Vill man istället åka ring efter båten så kombineras detta medan wakeboardåkarna vilar.

Heldagsutfärd med fiske på Rönne å
Vi lämnar hamnen i Ängelholm under tidig förmiddag och beger oss sedan ut på Rönne å. Fiskekort
har vi löst i hamnen innan vi lämnade. Vi testar därefter flera olika platser längs med ån och när
hungern smyger på stannar vi till för lunch. Man fiskar så mycket man vill och när man behöver en
paus är det bara att njuta av den vackra natur som omgärdar ån. Kaffe och kaka finns när det suget
smyger fram. Vi återvänder mot Ängelholms hamn under eftermiddagen med förhoppningsvis fler
nya fiskehistorier och en och annan fisk.

PRISER:
Hör av er med önskemål om aktivitet så återkommer vi med en offert.

