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Seniorkryssning till Tankar den 8.7. 
 

 
 

 
Vi önskar dig hjärtligt välkommen med på en somrig dagskryssning till fyrön Tankar på måndag den 8. juli! 
Njut av sommarväder och havsfläktar medan båten M/S Jenny tar dig till den lilla ön. Under dagen bjuds det 
på levande musik, god skärgårdsmat och trevligt umgänge. Tankar är ett mångsidigt resemål där besökare 
kan erfara oförglömliga naturupplevelser och få glimtar ur traditionellt skärgårdsliv. 
 
Caféet och gäststugan mitt bland de gamla fiskarstugorna bildar tillsammans en pittoresk skärgårdsby, som 
kapellet vakar över från sin egen klippa. I sälfångstmuséet visas kusttraktens gamla fångstkultur och, i 
fyrens omgivning, lots- och fyrvaktarfamiljernas levnadsmiljö. Ett besök i kapellet får besökaren att stanna 
upp. De trånga bänkarna som ännu idag pryds av fiskarnas bomärken och den gamla kyrkokonsten 
inbjuder till andakt och ödmjukhet. 
 
Reseprogram den 8.7.2019: 
 

Busstransport till Havsparkens terminal i Karleby. Båten M/S Jenny startar kl 11. Resan till 
Tankar tar ca 1,5 timme. På ditresan bjuds det på fisksoppa och bröd i restaurangsalongen. 
Framme på ön får de som vill ta sig en liten titt runt och se bl.a. kyrkan och sälmuseet med 
guide. Vi bjuds på kaffe med dopp medan Pekka Rannisto och Jan-Erik Nordström 
underhåller med levande musik. M/S Jenny startar tillbaka mot Karleby kl 14:30. Vi beräknas 
vara framme kl 16. Busstransport tillbaka enligt tidtabellen.  
 
Obs! Tankar passar utmärkt även för dom som rör sig med hjälp av rullator eller rullstol. De 
flesta stigar är täckta med breda, rullstolsvänliga spångar och cafeét har inva-wc. M/S Jenny 
har ingen inva-wc. Inva-wc finns dock också i Havsparkens terminal.  
 
Mer information på andra sidan av bladet. 
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Resans pris:  60€/person 
 
I priset ingår: Busstransport tur/retur 
  Kryssning 5h 
  Lunch ombord på M/S Jenny 
  Guider på ön 
  Kaffe med dopp på Tankar 
  Levande musik 
  Reseledarens tjänster under hela resan 
 
Anmälning:  Anmäl dig senast den 24.5.2019 och meddela gärna i samband med 
  anmälningen ifall du har med dig rollator eller rullstol.  
   
  Karleby Resebyrå Ab 
  Tel. 06 8238 300 
  E-mail myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi  
 
Betalning:  Resan faktureras ca 6 veckor innan avgång. I samband med slutfakturan får du 
  en slutlig busstidtabell och mer info om dagens gång. 
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