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 Bruk av cookies

Fakta

Vi ønsker å ta deg med på en helt unik cruise-opplevelse!

Bli med MF Showbåt ut på en kulturell seilas fra en epoke av
norgeshistorien da tiden gikk sakte, på et av de vakreste
fjordsystemene i verden.

MF Showboat seiler fra havnen i Lærdal hver lørdag og
søndag (obs: rutetider for 2022 kjem)
Du blir med på en 4 timer lang tur der du tar del i unike
natur og kulturopplevelser
Destinasjon for dagen vil variere etter ønske og
sammensetning av passasjerer, vær og vind. Vi har på
forhånd prioritert noen flotte alternativer.
Guide vil formidle underveis

NB: Cruiset gjennomføres ved minimum 10
forhåndspåmeldte passasjerer. Dersom seilasen innstilles vil
du få tilbud om alternativ dato, eventuelt refusjon av
billett. Vi følger de til enhver tid gjeldende
smittervernhensyn.

Utenom dagcruise tilbyr vi også:

Du kan chartre hele fartøyet eksklusivt for firmaer,
blåturer, private arrangement og temareiser - utenom de
fastsatte avgangene i sommersesongen
Showboat har plass til 160 passasjerer og alle rettigheter.
Vi skreddersyr gjerne et opplegg med matservering,
underholdning og fjordcruise etter nærmere avtale
Pris for chartring av hele fartøyet er 8 750,- kr. ink./mva.
per time (minimum 3 timer)
Booke charter gjør du ved å skrive til oss; klikk på «e-post»
til høgre her på sida

Velkommen!

Passar for

Alle
Pris

495 kr. pers.

Tilgjengeleg

25. juni - 31. august

Båtcruise på

Sognefjorden

Les mer



Geir
Stormbringer



(+47) 472 38 314

E-post
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