
Det skjer på 
rigmor og 

rigfar!

«Stemningen steg i taket 
blant bryllupsgjestene på M/S 

Rigmor da brudeparet Mona og 
Christian Eek-Jensen overrasket 

med å hilse fra vannflaten»

Rigmor tidende
Vår, sommer & høst 2009

Du trenger ikke å stå på vannski for å oppleve skjær-
gården med MS Rigmor og MS Rigfar. I årets avis, 
den 5. i rekken, kan du lese om alle de flotte og 

varierte turene vi kan tilby. Hvis du ønsker å oppleve Oslo-
fjorden med familie og venner, er ett godt alternativ Mini-
cruise. Her får du 1.5 times guidet fjordtur blant øyene i 
Asker og Bærum. Er du glad i opera? I august arrangerer 
vi syv operaturer til Oscarsborg festning, for oppsetningen 
av «La Bohême». På menyen står det nydelig fingermat, 
nattmat, gode forfriskninger og ikke minst garantert gode  
plasser under forestillingen. Dessuten seiler vi flere lørdager 
til Oscarsborg festning for historisk vandring med guide  
eller du kan velge å seile videre til Drøbak for handle-
tur. Hva med barna? For 8. året på rad arrangerer vi vår  
populære sjørøvertur.

Våre fergeturer gjør det mulig å «øyloffe» og oppleve det 
mangfoldet øyene har å tilby, som foreksempel gode bade- 
og fiskeplasser, spaser- og sykkelturer og ikke minst mulig-
heten for å overnatte i telt. Egne fisketurer har vi selvfølge-
lig. Dessuten må vi ikke glemme at vi i løpet av sommeren 
tar en liten kveldstur innom Hovedøya for guidet tur på 

Klosterruinene. Selv-
følgelig seiler forbi det 
nye operabygget og 
langs Oslo Havn på 
denne turen. Det er 
også populært å leie 
en av båtene, som pri-
vatperson eller med 
jobben for noen timers 
tur. Om bord har vi en 
variert og god meny, 
og husk at vi på alle 
våre turer har skjenke-
bevilling.

Informasjon om de ulike turene finner dere på de neste 
sidene og på www.rigmor.no. 

Da vil jeg, på vegne av Sandvika Fjordturer AS, takke 
for alle de positive tilbakemeldingene fra våre kunder, og 
ønske velkommen til en ny sesong. 

Bjørn Salomonsen, 12.05.2009 (Eier av Sandvika Fjordturer AS)

INNHOLD: side 2 Operatur / side 3 OscarsbOrg festNINg Og Drøbak / side 4 sjørøvertur
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Igjen er det klart for operafest på Oscarsborg Festning, med 
båttur fra Sandvika med M/S Rigmor eller M/S Rigfar til Oslo-
fjordens kanskje aller vakreste øy. Fjorårets operafest ble en 
suksess med utsolgte båt- og operabilletter, og med meget 
gode tilbakemeldinger fra våre kunder. 

kort om årets opera:
«La bohème skildrer bohemlivet til 4 kamerater i Paris på slutten 
av 1800-tallet, og er en av verdens mest populære operaer. Histori-
en om den unge piken som kommer til sin nabo for å få stearinlyset 
sitt tent, er noe av det vakreste og mest romantiske som operahis-
torien kan by på. Den romantiske stemningen bestyrkes ytterligere 
med vårt valg av unge solister som faller naturlig inn i handlingen. 
Unge solister, som allerede har gjort seg sterkt bemerket på både 
nasjonale og internasjonale operascener, og som du vil se og høre 
mye til i årene som kommer!» Skinnerud Production

sted: Borggården på oscarsborg festning

Onsdag 12. august Onsdag 19. august
Torsdag 13. august Fredag 21. august
Lørdag 15. august Lørdag 22. august
Søndag 16. august 

M/S Rigmor/MS Rigfar seiler fra Sandvika alle dagene. På 
turen vil det bli servert nydelig fingermat og lett nattmat på 
returen. Vi har skjenkebevilling om bord.

Oppmøte alle dager, Rigmorkaia Sandvika  17.15 
Avgang  17.30
Ankomst Oscarsborg  19.30
Forestilling  20.00–22.15
Avreise Oscarsborg  22.30
Ankomst Sandvika  00.30 
Pris pr. person inkl. mva  Kr. 980,-* 

«Etter en så vellykket og fantastisk 
tur med Rigmor og Tosca i fjor, vil 
vi selvfølgelig også delta i år.» 
per jørgen østensen, fornøyd operakunde fra asker

Operafest på Oscarsborg festning

prisen inkluderer:
• Velkomstdrikke
• Båttur tur/retur (Kr. 300,-)
• Fingermat på tur og enkel nattmat på returen (Kr. 200,-) 
• Operabillett med garanterte gode plasser under forestillin-

gen (Kr. 480,-) 
*Hvis dere har egne operabilletter eller ikke ønsker mat, kan turen bestil-
les uten dette.

Bindende påmelding: 
Send din bestilling til opera@rigmor.no eller ring telefon  
452 04 627 (97 95 97 95) innen lørdag 1. august. Faktura vil 
bli tilsendt. Nærmere informasjon følger ved bestilling.

opera i 4 akter med musikk av giacomo puccini

Operatur

foto: magnus birkeland



foto: www.visitfollo.no

foto: www.oscarsborgfestning.no

Besøk Oscarsborg festning eller Drøbak
 
en av våre mest populære turer
Vi kan tilby våre reisende dagsturer til opplevelsesbyen Drøbak, eller tur til Oscars-
borg festning med guidet omvisning. 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. Ombord kan 
man kjøpe rundstykker, 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 i 
Drøbak. Etter tilbrakt tid på hver destinasjon, seiler vi fra Drøbak, og henter Oscars-
borg-gjestene ved festningen, før vi setter kursen strake veien hjemover. Hjemturen 
seiler vi langs Nesodden, på den andre siden av fjorden.

Oscarsborg festning
Oscarsborg festning ligger på Kaholmen i Drøbaksundet. Ved Oscarsborg fest-
ning blir dere møtt av en hyggelig guide når vi anløper. I ca. 2 timer vil dere få om-
visning med kyndig beretning om Oscarsborg festnings historie, med hovedvekt på  
9. april 1940, den gang da festningen med sine stridsmidler stanset den tyske fremrykning 
ved senkningen av krysseren «Blücher». Omvisningen innbefatter også besøk i Oscars- 
borg festnings museum, Kystartillerimuseet og Torpedobatteriet. Etter omvisningen har 
man 30–45 minutter til disposisjon på øya. Bademulighetene er gode. En spaseretur 
rundt idylliske Kaholmene er å anbefale, likså et godt måltid på øyas restaurant.

Drøbak
Vi ankommer midt i «smørøyet» av Drøbak, og tilbringer to timer i «sørlandsbyen». 
Drøbak har en vakker trehusbebyggelse, fra 1700- og 1800-tallet, med velstelte rose-
hager, som innbyr til nydelige spaserturer. Man kan også besøke et eller flere av byens 
mange kunstgallerier, Oslofjordens saltvannsakvarium og Norsk Lutefiskmuseum. Byen 
huser også Nordens eneste helårsåpne julehus. Og hva med å avslutte visitten med et 
besøk på en av byens flere maritime og koselige kafeer eller restauranter? 

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: Rundstykker, vafler/kake, iskrem, mineralvann, kaffe, te og 

diverse kioskvarer. Vi har 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 

innehavere av «Budstikkakortet» og medlemmer av 
«Rigmors venner». 

Påmelding: Billettene kan kjøpes på www.billettservice.no, Posten,  
Narvesen eller 7-eleven. Guidebilletter kjøpes ombord 
på båten. Telefon båt 97 95 97 95. Turen seiles med 
15–60 personer.

Dag	 Dato	 KloKKeslett	 ant.	passasjerer	 KoDe

Lørdag 30.05.2009 09.30 – 16.15 60 SMF3005
Lørdag 27.06.2009 09.30 – 16.15 60 SMF2706
Lørdag 04.07.2009 09.30 – 16.15 60 SMF0407
Lørdag 11.07.2009 09.30 – 16.15 60 SMF11071
Lørdag 01.08.2009 09.30 – 16.15 60 SMF01081
Lørdag 08.08.2009 09.30 – 16.15 60 SMF0808
Lørdag 29.08.2009 09.30 – 16.15 60 SMF2908

foto Oscarsborg museum

foto: www.visitfollo.no

foto: www.visitfollo.no

Bli medlem av rigmors venner!
som medlem vil du få: 
• Informasjon om våre turer
• Rabatter på turene; Kveldscruise, Minicruise,  
 Barnas sjørøverkveld, Fisketur og Operatur
• Gratis guidet omvisning på Hovedøya og  
 Oscarsborg festning
• Rabatter på båtleie
• Gratis kaffe/te på våre turer

pris: kr. 250,- pr. år. 
Gjelder familier inntil 4 personer. Beløpet går uavkortet til vedlikehold 
og drift av båtene.

ja, jeg vil bli medlem i rigmors venner for år 2009! 
Klipp ut og send til: 
RigMORKAiA KADETTAngEn, 1337 SAnDviKA

Navn:     

telefonnummer:    

adresse:    



Barnas Sjørøverkveld

F or lenge lenge siden, i 1971(!) reiste Kaptein Rar Klin Kokos 
av Rigmor sammen med sitt sjørøvermannskap på deres første 
tokt i Indre Oslofjord. Klin Kokos hadde arvet mange gullpen-

ger fra sin bestefar, «Kaptein Snabeltann fra Kristiansund». På denne 
tiden var Kaptein Rar Klin Kokos gjerrig og ville beholde alle pengene 
sine selv. Ikke ville han dele med sine sjørøvervenner, selv ikke skat-
temyndighetene i Bærum skulle få kloa i hans penger. Så gullpengene 
ble gravd ned på en øde øy, ikke langt fra alle båtene i Middagsbukta. D a han en regnværsdag kom hjem fra toktet, var skattekartet 

borte!! Han var rasende på alt og alle, hvor var det var blitt 
av? Han mistenkte sine sjørøvervenner; Sjørøver Brum Brum; 

men han var for dum, Sjørøver Blid; men han var for snill, sjørøver 
Tante Hilde; men sjørøver Kaptein Rar Klin Kokos var redd for å mis-
tenke henne. Tante Hilde bestemte hjemme, og var ikke Klin Kokos 
snill, så måtte han støvsuge, vaske, brette tøy og støtt og stadig gi fra 
seg kredittkortet sitt til henne for masse unødvendige innkjøp. Kaptein 
Rar Klin Kokos så ikke at sjørøver Sur holdt «jugekors» da han på tro 
og ære lovet sin uskyld. 

Å rene har gått, og Kaptein Rar Klin Kokos (37) har på sine 
eldre dager blitt visere og blant annet lært at man skal dele 
på de godene man har, så sant man gjør seg fortjent til det. 

Så nå ønsker Kaptein Rar Klin Kokos å dele gullpengene med de som 
kan hjelpe han med å finne skatten før hans 40 års krise. Har du lyst 
til å hjelpe til å prøve å finne skatten? I så fall bør du se ut som en 
sjørøver, dessuten må du være klar til å jobbe på sjørøverturen. Båten 
må vaskes med tannbørster, du må synge sjørøversanger og adlyde alle 
kapteinens ordre. Til gjengjeld får du iskrem, brus, pølser, godtepose 
og du får oppleve en spennende sjørøvejakt. Klarer vi å finne skatten 
får du en gullmynt og er en erfaring rikere!Ship og hoi – velkommen om bord

Barnas sjørøverkveld
Dag/Dato: Onsdag 5. august og  

torsdag 6. august
Oppmøte senest:  18.30 – Sandvika Rigmorkaia.
Ankomst:  22.00 – Sandvika Rigmorkaia.
Pris: Kr. 300,- pr. person.
Rabatt:  30 % rabatt til innehavere av 

«Budstikkakortet» og medlemmer 
av «Rigmors venner». (Kr. 210,-)

inkludert:  Båttur, brus, iskrem, pølser og 
godtepose.

Salg ombord:  Sjørøverutstyr, forfriskninger  
og iskrem.

Annet: Kle dere gjerne ut i sjørøver-
kostyme.

Påmelding:  Billettene kan kjøpes på  
www.billettservice.no, Posten, 
Narvesen eller 7-eleven. 
Telefon båt: 97 95 97 95.

Dag		 Dato		 KoDe		
Onsdag  05.08.2009  SMO05082
Torsdag  06.08.2009  SMO06082

«Tusen takk for en fantastisk 
sjørøvertur. Barna storkoste 

seg med fin båttur, spennende 
sjørøverjakt og topp 

underholdning. 
vi kommer tilbake i 2009» 

Leiv roda, pappa fra Oslo

sjørøverfoto: kyrre Hurum
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men han var for dum, Sjørøver Blid; men han var for snill, sjørøver 
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seg kredittkortet sitt til henne for masse unødvendige innkjøp. Kaptein 
Rar Klin Kokos så ikke at sjørøver Sur holdt «jugekors» da han på tro 
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eldre dager blitt visere og blant annet lært at man skal dele 
på de godene man har, så sant man gjør seg fortjent til det. 

Så nå ønsker Kaptein Rar Klin Kokos å dele gullpengene med de som 
kan hjelpe han med å finne skatten før hans 40 års krise. Har du lyst 
til å hjelpe til å prøve å finne skatten? I så fall bør du se ut som en 
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må vaskes med tannbørster, du må synge sjørøversanger og adlyde alle 
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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 
vil få et historisk tilbakeblikk av ulike steder i fjorden frem til i dag. Turen seiles fra Sandvika 
gjennom «Slependrenna» eller Vendelsund, Hestesund, Holmenfjorden og Middagsbukta 
før vi returnerer til Sandvika gjennom Lille Ostesund.
 
Dag/dato:  Alle lørdager og søndager i tidsrommet 23.05 til og med søn-

dag 06.09.2009. Alle hverdager unntatt mandager i tidsrom-
met 23.06.2009 til og med 14.08.2009.

Avgang:  12.00 – Sandvika Rigmorkaia
Ankomst:  13.30 – Sandvika Rigmorkaia
Pris:  Kr. 120,- voksen og kr. 90,- for barn/honnør
Rabatt:  Kr. 90,- for innehavere av «Budstikkakortet» og medlemmer 

av «Rigmors venner».
Salg om bord:  Forfriskninger, Vafler/kake, iskrem, diverse kioskvarer. Øl- og 

vinrett.
Påmelding:  Ingen forhåndspåmelding. Møt frem i god tid. Turen seiles 

med 5–100 passasjerer. Telefon båt: 97 95 97 95.

Hovedøya
kveldscruise med omvisning på Hovedøya. Vi seiler forbi den nye operaen.
Kveldscruise til Hovedøya, med guidet omvisning på Klosterruinene. Sightseeing langs 
Nesodden, på innsiden av den idylliske øya Ildjernet. Vi seiler langs Oslo Havn, slik at vi 
får anledning til å se den nye Operaen og Aker Brygge fra sjøsiden. Kapteinen vil guide 
under seilasen. Om bord vil det bli servert fingermat. Vi har øl- og vinrett. På hjemturen 
seiler vi langs vestsiden siden av fjorden.

Vi ankommer Hovedøya 18.15 og har 1,5 time til disposisjon. Guiden står klar ved brygga 
ved ankomst og dere vil få en kyndig beretning om Hovedøya og Klosterruinene historie. 
Allerede i år 1147 ble Klosteret påbegynt og ruinene som er igjen er godt bevart. Dette er 
et interessant sted du bør besøke. 

Dag/dato: Mandag 22. juni 2009
Oppmøte senest:  16.00 – Sandvika Rigmorkaia
Avgang Sandvika:  16.15
Ankomst Hovedøya: 18.15
Avgang Hovedøya:  19.45
Ankomst Sandvika: 21.00 – Sandvika Rigmorkaia
Salg om bord:  Vi har forfriskninger og øl- og vinrett.
Pris båttur:  Kr. 300,- for voksen/kr. 150,- for barn (0-16 år)
Pris fingermat: Kr. 200,- pr. person (turen kan bestilles uten bespisning)
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». 
Påmelding: Send e-post til hovedøya@rigmor.no eller ring 45 20 46 27 

Turen seiles med 15– passasjerer. Telefon båt: 97 95 97 95. 

Fisketur i høstferien
M/S Rigmor arrangerer fisketur for dem 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.

Dag/dato: Tirsdag 29.09.09, torsdag 01.10.09, fredag 02.10.09
Avgang:  11.15 - Sandvika Rigmorkaia
Ankomst: 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 «Bud-

stikkakortet» og medlemmer av «Rigmors venner». 
inkludert:  Båttur og fiskelykke
Annet:  Ta med egne fiskesnører. Noen fiskesnører leies bort på turen. 

Pris kr. 30,-
Påmelding:  Send din bestilling til fisketur@rigmor.no eller ring  

telefon 452 04 627 (97 95 97 95). Turen seiles med inntil 30 
personer. Telefon båt: 97 95 97 95.

Sandvika Fjordturer AS 
takker Seniorskranken i 

Bærum for et godt samarbeid. 
For informasjon om 

Seniorskrankens mange turer 
ring telefon 67 50 40 47/22, 
mandag–fredag 11.00-14.00.

Seniorskranken

foto: magnus birkeland

bilde lånt av Oslosurf.com



minicruise- og fergetider 2009
sandvika- øyene i Vestfjorden – sandvika. • m/s rigmor & m/s rigfar – tlf. 97 95 97 95

a. = Kun avstigning.
b. = Turen (Fra Sandvika 08.45) seiles 
ikke søndag 21. juni
c. = Personer som skal til Borøya lør-
dag 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 

Anløp:

Fredag
-
-

-
Lørdag
Søndag

-
Lørdag
Søndag

-
Lørdag
Søndag

-
-
Søndag Søndag

type	tur: Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge

Sandvika 1630 1030
Avgang 1200

Ingen stopp
på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder
vi ikke seiler i

vår fergetrafikk

Guiding

Ankomst 1330

1330 - 1630
Borøya 1645 1045 1345 - 1645
Brønnøya N 1650 1050 1350 - 1650
Ostøya 1655 1055 1355 - 1655
Brønnøya Ø 1700 1100 1400 - 1700
Langåra 1710 1110 1410 - 1710
Brønnøya S 1710 1110 1410 - 1710
Hareholmen 1720 1120 1420 - 1720
Høyerholmen 1725 1125 1425 - 1725
Brønnøya Ø 1735 1135 1435 - 1735
Ostøya 1735 1135 1435 - 1735
Brønnøya N 1740 1140 1440 - 1740
Borøya 1745 1145 1445 1615e 1745
Sandvika 1800 1200 1500 1630e 1800

Anløp: Søndag Mandag
Lørdag 
Søndag

Alle 
dager

Alle dager
unntatt mandag

Alle 
dager

Alle dager
unntatt mandag

Alle dager
unntatt mandag Fredag Søndag

type	tur: Ferge Ferge Ferge Ferge Minicruise Ferge Ferge Ferge Ferge Ferge

Sandvika 0845b - 1000c 1030c
Avgang 1200

Ingen stopp
på øyene

ANBEFALES

Seiler på steder
vi ikke seiler i

vår fergetrafikk

Guiding

Ankomst 1330

1330 - 1630 1800 1815
Borøya 0855 - 1015c 1045c 1345 - 1645 1810a -
Brønnøya N 0900 - - 1050 1350 - 1650 1815a -
Ostøya 0900 - - 1055 1355 - 1655 1820a -
Brønnøya Ø 0905 - - 1100 1400 - 1700 1825a 1830
Langåra - - - 1110 1410 - 1710 1830a 1840
Brønnøya S - - - 1110 1410 - 1710 1830a 1840
Hareholmen 0905 1010 - 1120 1420 - 1720 1835a 1845
Høyerholmen 0910 1000 - 1125 1425 - 1725 1840a 1850
Brønnøya Ø - 1010 - 1135 1435 - 1735 - 1855
Ostøya - 1015 - 1135 1435 - 1735 - 1855
Brønnøya N - 1015 - 1140 1440 - 1740 - 1900
Borøya - 1020 - 1145d 1445 1615 1745 - 1905
Sandvika - 1030 - 1200 1500 1630 1800 - 1915

2. gjelDer fra og meD freDag 22. mai til og meD freDag 19. juNi.
NB. 2. pinsedag (mandag 1. juni) seiles søndagsrute

3. gjelDer fra og meD lørDag 20. juNi til og meD søNDag 16. august

4. gjelDer fra og meD freDag 21. august til og meD søNDag 6. septemBer
Samme fergetider som under periode 2 (se fredag 22. mai til og med fredag 19. juni )

5. gjelDer fra og meD freDag 11. septemBer til og meD søNDag 20. septemBer
I denne perioden seiler fergen med avgang fra Sandvika klokken 16.30 følgende datoer: 
Fredag 11/09, søndag 13/09, fredag 18/09 og søndag 20/09 
For øvrige rutetider, se avreise fra Sandvika klokken 16.30 i tabellen. 
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informasjon og takster 2009 m/s rigmor & m/s rigfar
informasjon: 
�	Vi anbefaler «Minicruise» (Fra 12.00 

til 13.30) for de som ønsker en ekstra 
fin sightseeingtur 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 sightseeingtur. Kapteinen guider 
på oppfordring, og hvis tid, på ferge-
turene. Fra periode 2 til og med 4 er 
det kafé/kiosksalg med øl og vinrett 
ombord. Se www.rigmor.no eller bro-
sjyre for informasjon om tidspunktene 
for våre mange andre populære turer/
arrangementer som Oscarsborg fest-
ning, Drøbak, Kveldscruise, Hoved-
øya, 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 plass-
mangel) 

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

�	«Barn» defineres som aldersgruppen 
fra 2 til og med 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 ekte-
felle/registrert partner i følge med 
honnør berettigede. Gyldig legiti-
masjon må forevises. Ledsagere med  
bevis, vernepliktige i uniform, sykkel 
og hund betaler barnetakst.

�	Fergetidene på øyene er omtrentlige. 

�	Det tas forbehold om endringer av ferge- 
tider og priser. Det vil i så fall bli  
annonsert på www.rigmor.no, på ferge-
bryggene og i Budstikka.

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

velkommen ombord!
 (Versjon 3 – Sandvika Fjordturer AS 30.03.2009)

pris miNicruise
Kr. 120,- for voksen.
Kr. 90,- for barn (2–15 år) og honnør  
og personer med medlemskap i 
«Rigmors venner» og innehavere av 
«Budstikka kortet».

På kartet viser den blå streksen ruten for fergetur, den røde viser ruten for Minicruise.

pris ferge
VokseN
Kr. 40,- en vei (1. klipp)
Kr. 60,- For en rundtur med avstigning 
«på en øy på tilbakeveien» (1.klipp ) 
Kr. 80,- for en hel rundtur/sightseeing  
fra Sandvika uten avstigning før Sand-
vika (2.klipp) 
klippekort: 10 klipp kr. 350,-

BarN/HoNNør
Kr. 30,- en vei (1. klipp)
Kr. 45,- For en rundtur med avstigning 
«på en øy på tilbakeveien» (1. klipp)
Kr. 60,- for en hel rundtur/sightseeing  
fra Sandvika uten avstigning før Sand-
vika (2.klipp)
klippekort: 10 klipp kr. 250,-

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

Beskrivelse av de øyene i vestfjorden vi trafikkerer i vår fergetrafikk.

En av Brønnøyas hyggeligste hyttereiere, 
Bjørn Dahl på sin daglige sykkeltur,.



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 

M/S Rigmor og M/S 
Rigfars isleverandør!

Hennig OlSen iS 

Vi er stolte over å være båtenes  
matleverandør.

Catering for enhver anledning
Telefon 32 83 51 42

Besøk vår hjemmeside www.kafeglobus.no

:

B åt u t l e i e

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 føl-
gende arrangementer!
•  firmaturer
•  private arrangementer
•  transport
•  skoleturer
•  sightseeing
•  fisketurer
•  sjørøverkvelder
•  oscarsborg festning m/omvisning

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

M/s	rigFar
M/S Rigfar er 50 fot og sertifisert til 73 
personer. Byggeår 1948. Denne båten an-
befaler vi spesielt til firmaturer og selskaps- 

arrangementer med bespisning opptil 35 
personer. Båten har en hyggelig salong, 
musikkanlegg, fin uteplass og bar med 
alle rettigheter.

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 an-
befaler M/S Rigmor til de fleste type turer. 
M/S Rigmor har godt med uteplass og bar 
med alle rettigheter.

«Topp service, sjarmerende gamle båter, god mat og et 
hyggelig mannskap gjør at jeg og min arbeidsgiver 

har leid båtene ved flere anledninger.» 
Beste hilsen Trine Kvil

kjempetilBuD på Båtutleie - ta koNtakt på 97 95 97 95 eller på rigmor@rigmor.No


