Klubtur til Stockholm
Vi laver i år en klubtur til Stockholmi uge 30 fra lørdag den
23. juli til lørdag den 30. juli, hvor vi skal overnatte på
Ariston Hotell på Lidingø, 6 km udenfor Stockholm centrum.
Vi har booket os ind i Lidingø Roklub, hvor vi har base
og hvor vi skal lave og spise vores aftensmad
(frokost smører vi i roklubben inden afgang hver morgen).
Vi har planlagt 6 fulde dage i området, hvor vi planlægger med en sightseeingsdag i Stockholm by en af
dagene. Der er mulighed for at tage tunnelbanen ind til centrum. Det tager ca. 15 min.

Hotellet
Lidingø by ligger 1 km fra hotellet
Roklubben ligger 750m fra hotellet.
Når vi bor på hotellet, er det inkl. morgenmad.
Prisen er udregnet på, at man bor på dobbeltværelse.

Ariston Hotel
https://www.hotelspecials.se/aristonhotell?sc=FghMaWRpbmfDtgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAp
wb3B1bGFyaXR5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&s
i=152589

Turene
Den svenske skærgård er både velegnet til robåde og kajakker. Turene i robåde er planlagt til mellem 37 og
55 km. Hvis man ror kajak, kan turene kortes af, så de passer til kajakker. Hvis der er nogen, der vil ro
kaproning, er der også mulighed for at tage 2-3 træningspas pr. dag.
Der er mulighed for at leje kajakker i roklubben.

Krav til turen (robåde):
- Roet mindst 300 km
- Én lang tur på mindst 40 km
- Kunne skifte plads i båden, også i bølger

Pris: ca. 4000 kr. inkl. fuld forplejning, overnatning og transport af både, men uden transport til Stockholm.

Tilmelding via rokort
”Robåde - Stockholm” - roning i 5-6 dage
”Kajakker - Stockholm” - roning i 5-6 dage
”Stockholm-turist” - for dem der kun vil være turist i området.

Forhåndstilmelding:
Endelig tilmelding:

15. marts 2022 på rokort
1. juni 2022 på rokort

Max 20 personer i alt (inkl. robåde/kajakker/turister - først til mølle princip)

Henvendelse om klubturen til Susanne Moss (3028 2107) eller Claus Lerche (2512 6625)

Lilla rute - 44 km (Ulriksholm
Slot)
Lyserød rute - 47 km (Vaxholm
Fæstning)

Blå rute - 55 km (Stockholm by)

Grøn rute - 40 km (Kunstmuseum)

Lyseblå rute - 35 km (Lidingö
rundt)

Mørkegrøn rute - 95 km (Värmdön
rundt)

