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Velkommen
til en ny sesong
På vegne av Sandvika Fjordturer AS ønsker 
jeg hjertelig velkommen til båtsesongen 
2007. Sandvika Fjordturer AS eier og drifter 
de tradisjonsrike båtene M/S Rigmor og 
M/S Rigfar. Vi kan i år tilby våre reisende en 
variert og god meny for opplevelser tilknyt-
tet fjorden. I denne avisen og eller på vår 
hjemmeside www.rigmor.no har du anled-
ning til å lese om disse. Det er tredje året 
”Rigmor tidende” gis ut, hvis du ikke har 
lest jubileumsutgaven (Rigmor 75 år) fra 
2005 eller fjorårets avis kan du laste den 
ned fra vår hjemmeside (pdf fil) eller få den/
de tilsendt ved å ta kontakt med underteg-
nede på e-post: rigmor@rigmor.no eller 
telefon 97 95 97 95. 
Jeg vil samtidig benytte anledningen til å 
takke våre passasjerer for de gode og krea-
tive tilbakemeldingene vi har fått enten de 
har deltatt på fergeturer, firmaturer, cruise 
eller våre mange arrangementer. 
Velkommen ombord til nok en sesong!

Med vennlig hilsen Bjørn Salomonsen 
(Eier, Sandvika Fjordturer AS)
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”M/S Rigmor brenner”
Den 22. mai var M/S Rigmor utgangspunkt for en av de største øvelsene som har vært 
gjennomført på sjøen i Asker og Bærum noensinne. Øvelsen ble gjennomført utenfor 
Langårsundet. Da det begynte å brenne i maskinrommet hadde M/S Rigmor 43 passasjerer 
og ett mannskap på tre om bord. Passasjerer ble evakuert i flåte, mens andre hoppet i 
sjøen. Flere av passasjerene ble hardt skadet, 2 personer ”druknet” og flere svømte i land 
på øyene omkring. Med på øvelsen var båter fra både politi-, ambulanse- og brannetat, 
samt sjøredningstjenesten. Mange av de skadede ble fraktet til Thon Hotel Oslofjord og 
Bærum Sykehus med Sea King helikopter fra forsvaret. I tillegg deltok ambulanse- og 
politihelikoptre. Sivilforsvaret ble satt til søk på øyene etter savnede. 150 personer var 
involvert i øvelsen som varte i flere timer. Hovedhensikten med ”Øvelse Vestfjord” var å 
trene på samhandling mellom de ulike redningsetater i et realistisk scenario. B.S.Foto: Linn Krogh Hansen/www.seilas.no

Rigmor var utgangspunktet i 
“Øvelse Vestfjord”, 22. mai.  

OPPLEV OSLOFJORDEN MED M/S RIGMOR OG M/S RIGFAR. 
• Fergeturer, Minicruise, Drøbak, Oscarsborg Festning, Hovedøya, Oslo, Sjørøverturer, 

Kveldscruise, Fisketurer og båtutleie. Mer informasjon om turene finner du inne i avisen.

Foto: Espen Nersveen
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Bli medlem av Rigmors venner!
Som medlem vil du få:
•  Informasjon om våre turer
•  25% rabatt på turene; Kveldscruise, Barnas sjørøverkveld og Fisketur.
• Gratis guideet omvisning på Hovedøya og Oscarsborg festning (verdi kr. 100,-).
• Rabatter på båtleie

Pris: kr. 250,- pr. år.
Gjelder familier inntil 4 personer. 
Beløpet går uavkortet til vedlikehold og drift av båtene.
Klipp ut og send til: Rigmorkaia Kadettangen, 1337 Sandvika

Ja, jeg vil bli medlem i Rigmors venner for år 2007! 
Navn: ............................................. Telefonnummer: ..................................

Adresse: ............................................................................................................

Slutt på billettsamarbeidet med 
Stor Oslo Lokaltrafikk
Etter over 25 år med billettsamarbeid mellom Stor Oslo Lokaltrafikk (SL) og M/S Rigmor 
og MS Rigfar har partene i enighet kommet frem til at samarbeidet inntil videre er slutt.
Båtene seiler fortsatt på områdekonsesjonen til SL så det er ingen dramatikk i bruddet.
SL legger vekt på at fjordturer blant øyene utenfor Asker og Bærum ikke er et satsings-
område da det ikke er nok fjordpassasjerene som benytter seg av det helhetlige korre-
spondansetilbudet. Fra Sandvika Fjordturer AS sin side legges det vekt på at det årlige 
tilskuddet fra SL ikke er nok til å forsvare dagens fergetilbud. Det årlige tilskuddet fra 
SL skal i utgangspunktet dekke opp det tap som fergebåtene har ved å seile på SLs lave 
billettpriser, men i virkeligheten gjør de ikke det. Billettsamarbeidet har derfor vært til 
hinder for videre utvikling av rutetilbudet.
I første omgang vil de betalende passasjerene ikke merke den store forskjellen, foruten 
at overgangsordninger til/fra buss og tog forsvinner. De som reiser har nå anledning til 
å kjøpe et klippekort for enkeltreiser, som gjør at billettprisen i vesentlig grad ikke over-
stiger SLs takster. Informasjon om fergetidene og de nye takstene er beskrevet på side 7 
i denne avisen. 
Jeg vil samtidig benytte muligheten til å takke SL for et langt og godt samarbeid.

Bjørn Salomonsen

Nyheter

Samarbeid med 
Posten/Billett-
service.no opprettet.
I år har vi gleden av å informere om det nye 
samarbeidet mellom Sandvika Fjordtuer AS 
og Posten/Billettservice.no for kjøp av billet-
ter til våre arrangementer.
Jeg vil samtidig takke for det gode billett-
samarbeidet vi har hatt med Sandvika 
Storsenter de to siste årene. Betjeningen 
på Storsenteret har gitt god service til våre 
passasjerer og vært finke i sitt arbeid.
Grunnen til skifte er at vi har fått tilbake-
meldinger fra en god del av våre kunder 
som ikke bor i nærheten av Sandvika, at det 
har vært vanskelig/tidkrevende å reise til 
Sandvika for å kjøpe billett. Dette har vi nå 
tatt konsekvensen av. På alle postkontorer 
i Norge (ikke post i butikk) eller 24 timer 
på internett på Billettservice.no kan du nå 
kjøpe billett til våre arrangementer;
- Hovedøya/Oslo, Oscarsborg festning/
Drøbak, Barnas Sjørøverkveld, Kvelds-
cruise og fisketurer. 
Vi håper du blir fornøyd med bedret 
tilgjengelighet og vårt nye samarbeid.

Bjørn Salomonsen

Kveldstur med MS Rigfar

Øverst: Mannskapet på M/S Rigmor & M/S Rigfar.
Fra venstre; Hilde, Olav, Bjørn, Tom og Leif.

Nederst: Yrende liv i Middagsbukta.



Utsikt fra Hovedøya.
Bilde lånt av Oslosurf.com
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Årets nyhet: Hovedøya / Oslo
Båttur til Hovedøya- (med guidet omvisning på Klosterruinene) eller til Oslo. 
Turen inkluderer sightseeing langs Nesodden, øyene utenfor Oslo og Oslo havn.
Vi seiler fra Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar Vi seiler over til den andre siden 
av indre Oslofjord. Deretter går ferden langs Nesodden, også på innsiden av den idylliske 
øya Ildjernet.  Ved Nesoddtangen krysser vi Bunnefjorden og seiler mellom Langøyene 
og Rambergøya, Heggholmen forbi Lindøya og Bleikøya. Vi seiler langs Oslo Havn, slik 
at vi får anledning til å se den nye Operaen og Aker Brygge fra sjøsiden. Under seilasen 
vil kapteinen guide. Ombord kan dere kjøpe hjemmelagde baguetter, nystekte vafler, 
iskrem, dagens avis etc. Vi har øl- og vinrett. De som har bestilt tur til Oslo, vil bli sluppet 
av vis á vis Aker Brygge ett kvarter før ankomst Hovedøya. Etter tilbragt tid på hver 
destinasjon, seiler fra Oslo, henter resten av gjestene på Hovedøya. På hjemturen seiler vi 
langs vestsiden siden av fjorden før vi ankommer Sandvika en time senere.

Hovedøya:
Vi ankommer Hovedøya 12.00 og har ett par timer til disposisjon. Øya har også mange 
fine tur – og badesteder. For de som ønsker omvisning står guiden klar ved brygga ved 
ankomst og i 1,5 time vil dere få en kyndig beretning om Hovedøya og Klosterruinene 
historie. Allerede i år 11,47 ble Klosteret påbegynt og ruinene som er igjen er godt bevart. 
Dette er et interessant sted du bør besøke. Dette er også en fin og spennende tur for 
barn da blant annet ruinen er som en labyrint med mange innganger og åpninger. Etter 
omvisningen har dere en halv time til disposisjon på øya. 
Vi seiler fra Hovedøya 14.00.

Oslo:
Hovedstaden med alle sine muligheter, har dere anledning til å oppleve på en annerledes 
måte denne lørdagen. Vi ankommer Rådhusbrygge 3 vis a vi Aker Brygge og tilbringer 2 
timer i Oslo før vi returnerer fra samme sted 13.45.

Dato:  Lørdag: 02.06. - 11.08. og 18.08.2007 
Oppmøte senest: 09.30 - Sandvika Rigmorkaia
Avgang Sandvika: 09.45 
Ankomst Oslo: 11.45 
Ankomst Hovedøya: 12.00  
Avgang Oslo: 13.45  
Avgang Hovedøya: 14.00 
Ankomst Sandvika: 15.15 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord: Hjemmelagde baguetter, nystekte vafler/kake, Iskrem, mineral- 
 vann, kaffe, te og diverse kioskvarer - øl- og vinrett.
Pris båttur: Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris guide Hovedøya: Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-16 år)
Rabatt: Gratis guidet omvisning på Hovedøya for innehavere av   
 ”Budstikkakortet” og medlemmer av ”Rigmors venner”. 
 Husk å ta med ”Budstikkakortet” eller medlemskapsbevis 
 for ”Rigmors venner” ombord for kontroll.
Påmelding: Båtbilletter kjøpes på et postkontor eller på billettservice.no 
 fra og med 14.05.2007. Guidebilletter kjøpes om bord på båten.
 Telefon båt 97 95 97 95. Turen seiles med 15 - 63  personer.

Besøk Oscarsborg festning eller Drøbak 
En av våre mest populære turer: 
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til opplevelse byen Drøbak eller tur til Oscarsborg 
festning med guidet omvisning alle lørdagene i juli og den første i august. Vi seiler fra 
Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar. Under seilasen vil kapteinen guide mens vi seiler 
langs Vestfjorden på innsiden av de idylliske øyene utenfor Asker, Røyken og Hurumlandet. 
Om bord kan dere kjøpe hjemmelagde baguetter, nystekte vafler, iskrem, dagens avis etc. 
Vi har øl- og vinrett. De som har bestilt tur til Oscarsborg festning, vil bli sluppet av ett 
kvarter før ankomst Drøbak. Etter tilbragt tid på hver destinasjon, seiler vi fra Drøbak, 
henter resten av gjestene ved festningen før vi setter kursen strake veien hjemover, mens vi 
seiler langs Nesodden på den andre siden av fjorden.

Arrangementer sommeren 2007

Klosterruinene på Hovedøya. 
Bilde lånt av Oslosurf.com

Hilde ønsker 
velkommen ombord.
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Oscarsborg festning:

Oscarsborg festning ligger på Kaholmen i Drøbaksundet. Ved Oscarsborg festning blir 
dere møtt av en hyggelig guide når vi anløper. I ca. to timer vil dere få omvisning med 
kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie med hovedvekt på 9. april 1940, da 
festningen med sine” stridsmidler stanset den tyske fremrykning ved senkningen av den 
tyske krysser Blücher”. Omvisningen innbefatter også besøk i Oscarsborg festnings museum 
og Kystartillerimuseet. Etter omvisningen kan dere disponere 30 – 45 minutter på øya. 
Bademulighetene er gode. Spasere en tur rundt idylliske Kaholmene er å anbefale, likså et 
godt måltid på øyas restaurant. Båten returnerer fra samme sted som ved ankomst 
kl. 14.30.

Drøbak:

Vi ankommer midt i ”smørøyet” av Drøbak, og tilbringer to timer i ”sørlandsbyen”
Drøbak har en vakker trehusbebyggelse fra 17.00 - 18.00 tallet med velstelte rosehager 
som innbyr til nydelige spaserturer. Man kan også besøke et eller flere av byens mange 
kunstgallerier eller Oslofjordens saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen huser 
også Nordens eneste helårs åpne julehus. Og hva med å avslutte visitten med et besøk i en 
av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauranter? Båten returnerer fra samme 
sted som ved ankomst klokken 14.15.
 
Dato:  Lørdag: 07.07. - 14.07  - 21.07. - 28.07.  og 04.08.
Oppmøte senest:  09.30 - Sandvika Rigmorkaia
Avgang Sandvika:  09.45 
Ankomst Oscarsborg:  12.00 
Ankomst Drøbak:  12.15  
Avgang Drøbak:  14.15 
Avgang Oscarsborg:  14.30 
Ankomst Sandvika:  16.15 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord:  Hjemmelagde baguetter, nystekte vafler / kake, Iskrem,   
  mineralvann, kaffe, te og diverse kioskvarer, øl- og vinrett.
Pris båttur:   Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris guide Oscarsborg:  Kr. 100,- for voksen/kr. 50,- for barn (0-16 år)
Rabatt:  Gratis guidet omvisning på Oscarsborg festning for inne-  
  havere av ”Budstikkakortet” og medlemmer av 
  ”Rigmors venner”. Husk å ta med ”Budstikkakortet” eller
  medlemskapsbevis for ”Rigmors venner” ombord for
  kontroll.
Påmelding:  Båtbilletter kjøpes på et postkontor eller på billettservice.no  
  fra og med 14.05.2007. Guidebilletter kjøpes om bord 
  på båten. 
  Telefon båt 97 95 97 95. Turen seiles med 15 - 63 personer

Kveldscruise med guiding og trekkspill
Med sjel og i en hyggelig atmosfære seiler vi forbi idylliske øyer og viker i Vestfjorden vi 
ikke seiler i vår fergetrafikk, også på den andre siden av fjorden langs Nesodden og på 
innsiden av Ildjernet. Ombord vil det bli servert en god kakebit og kaffe/te (inkludert)
Kapteinen, mannskapet og vår populære trekkspiller vil sørge for at dere får en trygg, 
hyggelig og minnerik opplevelse på fjorden.

Dato: Onsdag: 11.07. – 18.07. – 25.07. og 01.08.2007 
Avgang: 18.30 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 21.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris voksen: Kr. 225,- pr. person
Rabatt: Kr. 170,- pr. person (25 % rabatt) for innehavere av 
 ”Budstikka kortet” og medlemmer av ”Rigmors venner”. 
 Husk å ta med ” Budstikkakortet” eller medlemskapsbevis 
 for ” Rigmors venner” ombord for kontroll. 
Inkludert i prisen: Båttur, Kaffe/tekopp samt en god kakebit.
Salg om bord: Forfriskninger & iskrem. Øl & vinrett
Påmelding: Båtbilletter kjøpes på et postkontor eller på billettservice.no  
 fra og med 14.05.2007. 
 Telefon båt  97 95 97 95. Turen seiles med 15 – 63 personer.

Foto:  Oscarsborg festningsmuseeum

Lørdag formiddag i Drøbak. 
Foto:  netup.no

Finn Dag er med oss på 
Kveldscruise også i år. 



Kaptein Rar Klin Kokos
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Barnas Sjørøverkveld
Kaptein Rar Klin Kokos og resten av sjørøverbesetningen gjentar suksessen fra de siste 
årene og inviterer nok en gang alle barn fra 3 - 12 år med foresatte til en spennende 
sjørøverkveld med M/S Rigmor. Her blir det sjørøversanger, iskrem og hygge mens vi 
seiler rundt i fjorden. Deretter setter vi sjøbein på en øde øy, hvor det blant annet blir 
sjørøverjakt. Vi avslutter kvelden med grilling av pølser, brus, bading,  leker og godteposer 
til barn og voksen!

Dato: 03.07 - 04.07 og 07.08 – 08.08.2007  
Oppmøte senest: 18.30 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 22.00 – Sandvika Rigmorkaia
Pris: Kr. 280,- pr. person.
Rabatt:  Kr. 210,- (25 % rabatt) til  innehavere av 
 ”Budstikkakortet” og til  medlemmer av ” Rigmors venner ”
 Husk å ta med ” Budstikkakortet” eller medlemskapsbevis 
 for ” Rigmors venner” ombord for kontroll.
Inkludert: Båttur, brus, iskrem, pølser og godtepose. 
Salg om bord: Sjørøverutstyr, forfriskninger og iskrem
Annet: Kle dere (gjerne) ut i sjørøverkostyme. 
Påmelding: Billetter kjøpes på et postkontor eller på billettservice.no
 fra og med 14.05.2007. 
 Telefon båt  97 95 97 95. Turen seiles med 15 - 95 sjørøvere

Fisketur
M/S Rigmor arrangerer fisketur for de som har lyst til å prøve fiskelykken i Oslofjorden. Vi 
seiler ut til den kjente og gode fiskeplassen ved Vestre Måsane eller andre steder i fjorden 
hvor fisken vet å bite. Turene arrangeres i høstferien.

Dato 01.10. - 02.10. - 03.10 - 04.10. og 05.10.2007
Avgang: 11.15 - Sandvika Rigmorkaia
Ankomst Sandvika: 14.30 - Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord: Forfriskninger, kake/nystekte vafler og diverse kioskvarer, 
 øl- og vinrett.
Pris båttur: Kr. 200,- pr. person
Rabatt: Kr. 150,- pr. person ( 25 % rabatt ) for innehavere av 
 ”Budstikkakortet” og medlemmer av ”Rigmors venner”. 
 Husk å ta med ” Budstikkakortet” eller medlemskapsbevis for  
 ”Rigmors venner” ombord for kontroll.
Inkludert: Båttur og fiskelykke
Annet: Ta med egne fiskesnører. Noen fiskesnører leies bort på turen.  
 Pris kr. 30,-          
Påmelding: Båtbilletter kjøpes på et postkontor eller på billettservice.no
                                     fra og med 14.05.2007. 
 Telefon båt  97 95 97 95. Turen seiles med inntil 30 personer
 

Minicruise
Opplev fjorden en tidlig ettermiddag på 1.5 time
Ombord vil du oppleve idylliske steder vi ikke seiler i vår ordinære fergetrafikk. 
Kapteinen vil guide deg gjennom fjorden, hvor dere også vil få et historisk tilbakeblikk 
av ulike steder i fjorden frem til i dag. Turen seiles fra Sandvika gjennom ” Slependrenna”/
Vendelsund,  Hestesund, Holmenfjorden og Middagsbukta før vi returnerer til Sandvika 
gjennom Lille Ostesund

Dato: Alle lørdag og søndager i tidsrommet 19.05. - 09.09.2007. 
 Alle hverdager unntatt mandager i tidsrommet 26. 6. til 
 og med 17.8.2007
Avgang:   12.00 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst:  13.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris pr. person: Kr. 105,- pr. person
*Rabatt: Kr. 80,- pr. person for medlemmer av ”Rigmors venner” 
 eller innehavere av “Budstikkakortet” (25 % rabatt)
Inkludert i prisen: Båttur og guiding 
Salg om bord: Forfriskninger, Vafler / kake, iskrem, diverse kioskvarer.  
 Øl & vinrett.
Påmelding: Ingen forhåndspåmelding. Møt frem i god tid.
 Turen seiles med 5 - 100 passasjerer

Minicruise. Foto: Linn Krogh 
Hansen / www.seilas.no 

(Nesten...) garantert fisk hver gang!



M/S Rigmor & M/S Rigfar – Tlf. 97 95 97 95
NB! Vi seiler fra 2007 ikke på billettsamarbeid med Stor Oslo lokaltrafikk i 
vår fergetrafikk. NB! Se viktig informasjon og nye takster på side 7. 
NB! Fergetabell er endret 18.04. 2007

1. Gjelder fra og med fredag 27. april til og med søndag 6. mai. 
I denne perioden seiler fergen fredager og søndager. Avgang Sandvika klokken 16.30. 
Turen tar 1.5 timer. For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 i 
tabellen. Vi seiler ikke 1. mai. 

2. Gjelder fra og med fredag 11. mai til og med fredag 22. juni. 
NB: 2. pinsedag (28. mai) seiles som en søndagsrute. Vi seiler ikke 17. mai.
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Anløp

Lørdag
og
Søndag

Lørdag
og
Søndag

Lørdag
og
Søndag Søndag

Fredag
og
Søndag

Type tur: Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge

Sandvika 10.30 Avgang 12.00 13.30 - 16.30
Borøya 10.45 13.45 - 16.45

Brønnøya N 10.50 Ingen stopp
på øyene

13.50 - 16.50

Ostøya 10.55 13.55 - 16.55

Brønnøya Ø 11.00 14.00 - 17.00

Langåra 11.10 ANBEFALES 14.10 - 17.10
Brønnøya S 11.10 14.10 - 17.10
Hareholmen 11.20 Seiler på steder

vi ikke seiler i
vår fergetrafikk

14.20 - 17.20

Høyerholmen 11.25 14.25 - 17.25

Brønnøya Ø 11.35 14.35 - 17.35

Ostøya 11.35 14.35 - 17.35

Brønnøya N 11.40 Guiding 14.40 - 17.40

Borøya 11.45 14.45 16.15e 17.45

Sandvika 12.00 Ankomst 13.30 15.00 16.30e 18.00

Minicruise- og fergetider 2007
Sandvika- øyene i Vestfjorden - Sandvika

3. Gjelder fra og med lørdag 23. juni til og med søndag 19. august

a. = Kun avstigning.
b. = Turen (Fra Sand-
vika 08.45) seiles ikke 
søndag 24. juni
c. = Personer som skal 
til Borøya lørdag og 
søndag, må seile 10.00 
da 10.30 fergen ikke 
anløper Borøya disse 
dagene.
d.=  Kun påstigning     
e. =  Seiles ikke i mai 
og september (16.15 
fra Borøya)

4. Gjelder fra og med fredag 24. august til og med søndag 9. september
Samme fergetider som under periode 2 (se fredag 11. mai til og med fredag 22. juni)

5. Gjelder fra og med fredag 14. september til og med søndag 23. september
I denne perioden seiler fergen fredager og søndager. Avgang Sandvika klokken 16.30. Turen tar 1.5 time. 
For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 i tabellen.

Informasjon og takster 2007 
MS Rigmor & MS Rigfar

Anløp Søndag Mandag Alle 
dager

Alle dager
unntatt mandag

Alle 
dager

Alle 
dager

Alle 
dager Fredag Søndag

Type tur: Ferge Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge Ferge Ferge

Sandvika 08.45b - 10.00c Avgang 12.00 13.30 - 16.30 18.00 18.15
Borøya 08.55 - 10.15c 13.45 - 16.45 18.10a 18.25

Brønnøya N 09.00 - - Ingen stopp
på øyene

13.50 - 16.50 18.15a 18.30

Ostøya 09.00 - - 13.55 - 16.55 18.20a 18.35

Brønnøya Ø 09.05 - - 14.00 - 17.00 18.25a 18.35

Langåra - - - ANBEFALES 14.10 - 17.10 18.30a 18.45
Brønnøya S - - - 14.10 - 17.10 18.30a 18.45
Hareholmen 09.05 10.10 - Seiler på steder

vi ikke seiler i
vår fergetrafikk

14.20 - 17.20 18.35a 18.55

Høyerholmen 09.10 10.00 - 14.25 - 17.25 18.40a 19.00

Brønnøya Ø - 10.10 - 14.35 - 17.35 - 19.05

Ostøya - 10.15 - 14.35 - 17.35 - 19.05

Brønnøya N - 10.15 - Guiding 14.40 - 17.40 - 19.15

Borøya - 10.20 - 14.45 16.15 17.45 - 19.20

Sandvika - 10.30 - Ankomst 13.30 15.00 16.30 18.00 - 19.30

Barnehagetur med MS Rigmor
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ved natur og idrettsforvaltningen takker 
for et meget godt samarbeid med M/S 
Rigmor siden 1973. Vi ser fortsatt frem 
til mange års videre drift til glede for 
innbyggerne.

Informasjon: 
• Vi anbefaler ”Minicruise” (Fra 12.00 til 
13.30) for de som ønsker en ekstra fin sight-
seeingtur med guiding. På Minicruise seiler 
vi en runde i fjorden forbi idylliske steder vi 
ikke passerer i vår fergetrafikk. Minicruise 
seiles med minimum 5 passasjerer. Ferge-
turene anbefales primært til de som skal til 
øyene, men kan også tas som en sightsee-
ingtur. Kapteinen guider på oppfordring, 
og hvis tid, på fergeturene. Fra periode 2 
til og med 4 er det kafé og kiosksalg med 
øl og vinrett ombord. Se www.rigmor.no  
eller brosjyre for informasjon om tidspunk-
tene for våre mange andre populære turer  
arrangementer som Oscarsborg festning, 
Drøbak, Kveldscruise, Hovedøya, Barnas 
sjørøverkveld og båtutleie.
 
• Vi seiler fra 2007 ikke på billett-
samarbeid med Stor Oslo lokaltrafikk i vår 
fergetrafikk – se nye priser.

• Grupper med over 15 reisende må ta 
kontakt på forhånd på tlf. 97 95 97 95 
eller e-post: rigmor@rigmor.no. 
Det er ikke forhåndsbestilling på ferge-
turene eller Minicruise, men dette er for å 
unngå at flere grupper kommer samtidig. 
(Vi prøver å hindre plassmangel) 

• Ekstra frakt (som kjøleskap, vaske-
maskin, plank, flyttelass osv.) som ønskes 
medbrakt på fergeturene må avtales på 
forhånd og godkjennes av mannskapet. 
Telefon: 97 95 97 95 eller 
e-post: rigmor@rigmor.no 
Pris for dette avtales ved hver enkel avtale.

• ”Barn” defineres som aldersgruppen 
fra 2 - 15 år. Barn under 2 år reiser fritt 
med betalende passasjerer, men må betale 
barnetakst hvis det er gruppereiser (som 
barnehage etc.). 
Honnørbillett: Gjelder for personer som er 
uføre eller over 67 år og ektefelle/registrert 
partner i følge med honnørberettigede. 
Gyldig legitimasjon må forevises. 

Ledsagere med bevis, vernepliktige i uni-
form, sykkel og hund betaler barnetakst.

• Fergetidene på øyene er omtrentlige 

• Det tas forbehold om endringer av 
fergetider – Det vil i så fall bli annonsert 
på www.rigmor.no, på fergebryggene og i 
Budstikka.

• Telefon ferge 97 95 97 95
 E-post rigmor@rigmor.no
 Hjemmeside: www.rigmor.no 

PRIS FERGE: 
Voksen:
Kr. 35,- en vei (1. klipp)
Kr. 50,- For en rundtur med avstigning 
”på en øy på tilbakeveien” (1.klipp) 
Kr. 70,- for en hel rundtur/sightseeing 
uten avstigning før Sandvika (2.klipp) 
Klippekort: 10 klipp Kr. 300,- 

Barn/honnør:
Kr. 25,- en vei (1. klipp)
Kr. 35,- For en rundtur med avstigning 
”på en øy på tilbakeveien” (1. klipp)
Kr. 50,- for en hel rundtur/sightseeing 
uten avstigning før Sandvika (2.klipp)
Klippekort: 10 klipp Kr. 200,-

Pris Minicruise: 
Kr 105,- pr. person.
Kr. 80,- for medlemmer av ”Rigmors 
venner” eller innehavere av Budstikka-
kortet.

Alle prisene er inklusive 8 % mva

Velkommen ombord!

Informasjon og takster 2007 
MS Rigmor & MS Rigfar

Øyene i Vestfjorden:
Beskrivelse av de øyene i Vestfjorden vi trafikkerer i vår fergetrafikk. 

Opplevelser Borøya Brønnøya Ostøya Langåra

Badeplass 4 2 3 4

Sandstrand 4 2 3 1

Barnevogn / rullestol 
til sandstrand 4 3 3 1

Turveier (Egnet for barnevogn 
/ rullestol) 1 4 1 1

Spasertur – Stier - 4 4 3 4

Sykkeltur 1 4 1 1

Fiske 2 2 3 4

Telt overnatting 4 1 * 4

Sopp (i sesong) 2 1 4 4

4=Meget bra egnet 3=Bra egnet 2=Egnet 1=Ikke egnet *=Ikke tillatt
NB! Hare holmen og Høyer holmen er private øyer



Båtutleie

M/S Rigfar
M/S Rigfar er 50 fot og sertifisert til 73 
personer. Byggeår 1948. Denne båten 
anbefaler vi spesielt til firmaturer og 
selskapsarrangementer med bespisning 
opptil 35 personer. Båten har en hyggelig 
salong, musikkanlegg, fin uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Båtturer for alle i Oslofjorden

Opplev to av Oslofjordens eldste trebåter 
med sjel og i en hyggelig atmosfære.
Vi leier ut båtene med mannskap til 
følgende arrangementer!

•  Firmaturer
•  Private arrangementer
•  Transport
•  Skoleturer
•  Sightseeing
•  Fisketurer
•  Sjørøverkvelder
•  Oscarsborg festning med omvisning

Vårt tilholdssted er ved Kadettangen 
i Sandvika, men vi seiler i hele Indre 
Oslofjord. Vi har matservering 
med en variert og god meny, samt 
skjenkebevilling med alle rettigheter. 
Vårt mål er å lage en hyggelig fjordtur, 
til rimeligst pris tilpasset kundens behov. 
For mer informasjon se www.rigmor.no. 
Telefon 97 95 97 95.

M/S Rigmor
M/S Rigmor er 56 fot og sertifisert til 
100 personer. Båten er en av Oslofjordens 
mest populære båter i sommerhalvåret. 
Vi anbefaler M/S Rigmor til de fleste type 
turer. Båten er nyoppusset med blant 
annet ny salong til jubileumsåret. 
M/S Rigmor har godt med uteplass og bar 
med alle rettigheter.

Sandvika Fjordturer AS Kontoradresse: Kadettangen 12 - Postadresse: Rigmorkaia, Kadettangen, 1337 Sandvika 
Telefon 97 95 97 95 - Telefaks 67 52 01 01 - E-post: rigmor@rigmor.no - www.rigmor.no 
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Vi lager plakater av dine 
beste sommerbilder! 

20% rabatt på plakater med billett fra Rigmor eller Rigfar!

Løkketangen 20A, 1337 Sandvika. Telefon: 416 19 00. www.copyshop.no


