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Information
Län: Östergötland
Kommun: Åtvidaberg
Kategorier: Sevärda platser
Position: 58.1911,15.9937

Kontaktuppgifter
Tel: 0120-35421
E-post: kansliet@solkanonklubben.se
Hemsida: www.solkanonklubben.se

Beskrivning
E/S Vågspelet är den fjärde upplagan av musikbåtar i Bysjön En
guidad rundtur på Bysjön med E/S Vågspelet ger dig möjlighet att
se en av landets vackraste golfbanor från sjösidan samt att
besöka Solkanontornet på Kanonkullen och vara med om guidad
middagssalut kl 13.00. Kanske bli solkanonjär!
 
Musikbåten E/S Vågspelet är besiktigad och godkänd av
Transportstyrelsen för passagerartrafik på Bysjön. Hon är en
eldriven farkost försedd med skovelhjul. Tyst och värdigt glider
hon fram över Bysjön utan buller eller avgaser. 
Vid bra väder under juni till september avgår E/S Vågspelet
dagligen (ej söndag-måndag) kl 11.30 från Tornbryggan nedanför
Kanonkullen invid Bysjöbadet där parkering finns.
Vill du boka E/S Vågspelet för privat färd vid annan tid, ta kontakt
med klubbens kansli 0120-35421. 
E/S Vågspelet (Electrical Ship)
Fartygets deplacement: 3 ton, längd 12 meter, bredd 4 meter,
maskineri 3 kW truckmotor.

Priser
Middagstur 1/6 – 31/8, ej söndag-.måndag!
Vuxna 60 kr, barn 12-18 år 30 kr
Beställd tur 1/5 – 31/8
60 min vuxen 50 kr barn 13-18 år 25 kr dock lägst 750 kr
därefter tillägg var/30 min med 350 kr
Läsk /vatten finns ombord vid alla middagsturer. 
Kaffe/te och bulle eller dubbelfralla kan förbeställas. 
Kaffekorg får medtagas.
Souvenirer säljs ombord
swish 123 189 97 07
DVD-film om Solkanonklubben 120 kr
Julkort Solkanonen i vinterskrud m kuvert 10 kr
Mugg 40 kr
Pussel 60 kr
Sjökort 40 kr
Tepåsar – Kanonblandning 30 kr
Tändsticksask Solstickan, motiv Kanontornet 10 kr
Vykort, tre motiv, 5 kr/st

Öppettider
Middagstur 1/6 – 31/8,11.30-12.45, Ej söndag-måndag!
Extra turer kan beställas via e-post eller telefon.

Vägbeskrivning
Var finns musikbåten?
Lokalt finns båten vid Tornbryggan/hemmahamnen nedanför
Kanonkullen vid Bysjön i tätorten Åtvidaberg i Östergötland.



Följ skyltning Musikbåt och Solkanon.
Man parkerar intill Bysjöbadet. Se vår hemsida.
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