Välkommen till

SANDSKÄR
I Haparanda skärgårds nationalpark

2017

Transporter till Sandskär
Resa till Sandskär med Bosmina I för er som vill ägna er åt Sandskär
på egen hand.
Måndagar, onsdagar och fredagar i juli.
08.30 Samling i Haparanda hamn vid Nikkala.
10.30 Ankomst till Sandskär. Egna aktiviteter på ön.
15.30 Avgång med båt från fiskebyn Kumpula.
16:00 Avgång från Nordudden på Sandskär.
17.30 Åter i Haparanda hamn.
Pris: 200 kr för vuxna. 50 kr för barn under 12 år.
Transporterna sker i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Båten tar 12 passagerare.

Väder: Resorna genomförs förutsatt att det inte blåser hårt.
Lite regn får vi tåla. Den som önskar kan stanna kvar på ön och
återvända med båten en annan dag. Ordinarie pris för returresan gäller. Stugor finns att hyra. Pris 500 kr/dygn, i juli 2500
kr/vecka. Övriga tider, charterresor enligt överenskommelse.

Transport inom Haparanda Skärgård
Vill ni besöka Haparanda Skärgård på egen hand? Vi transporterar er gärna
ut i skärgården med någon av våra sjösäkra båtar med en behörig skeppare.
Bosminas båtar uppfyller transportstyrelsen krav, vår personal är behörig
och under er resa med oss är ni försäkrade.
När: maj-oktober.
Tid: 2-12 timmar. Deltagare: 6-12 personer per båt.
Pris: begär offert.

Turistresa till Sandskär
Resa till Sandskär med Bosmina II för er som vill ha både arrangerade
rundvandringar, måltider och besök till sälarnas grund under resan.
Pris: begär offert.
På Sandskär äter vi en lunch bestående av rökt skärgårdslax, tomater och
potatis. Tillsammans med vår värd vandrar vi genom fiskeläget till kapellet
och vidare över ön genom olika naturtyper.
Guidning på svenska. De som önskar går till Nordudden, där de hämtas av
båten. Under hemfärden dricker vi kaffe med kaka.

Det här får du uppleva:

Kaffe/smörgås

Bosmina II

Sälsafari

Lunch

Guidning

Hemresa

Bosmina skärgårdsturer
Sandskär är den största ön i Haparanda Skärgårds nationalpark.
Här finner du vidstäckta badstränder, sanddyner där liljekonvalj och hägg
blommar, prunkande strandängar och magra hedmarker. I urskogar av tall,
asp och björk betar älgar. Vid Sandskärs fågelstation studeras det rika fågellivet. Hit kom fiskare från när och fjärran under gångna sekel för att fiska
strömming. Om det vittnar talrika fornlämningar och ett väderbitet spartansk
kapell från 1700-talet.
Bokning:
Hemsida: www.bosmina.se - E-post: info@bosmina.se
Info: Lena Svanberg Mobil: 073-021 47 61
Haparanda turistbyrå Telefon: 0922-262 00

