Rigmor tidende
Sommer & høst 2016
PRIS FERGE:

Fjordidyllen venter på deg!

PR. PERSON:

Kr. 50,- en vei (1. klipp)
Kr. 100,- for en hel rundtur/
sightseeing fra Sandvika uten
avstigning før Sandvika (2 klipp)
Klippekort: Kr. 450,- for
10 klipp/enkeltturer
Klippekort: Kr. 800,- for
20 klipp/enkeltturer

BARN:

(fra 2 til og med 15 år)
Kr. 40,- en vei (1 klipp)
Kr. 80,- for en hel rundtur/
sightseeing fra Sandvika uten
avstigning før Sandvika (2 klipp)
Klippekort: Kr. 350,- for
10 klipp/enkeltturer

I fjor fikk Rigmor nye store fleksible vinduer, som kan åpnes på godværsdager (Foto: Bjørn Salomonsen)

Ta fri fra hverdagen og sosiale medier, kom
som du er, og bli med på en hyggelig båttur/øyloffing/sightseeing i den idylliske
skjærgården. Med sjel, nostalgi og i god
stemning seiler vi ferge – og minicruise
blant øyene i Asker og Bærum med Norges
eldste rutegående treferge M/S Rigmor,
eller den tidligere Flekkerøy fergen M/S
Rigfar. Hva med en hyggelig spasertur på
en av øyene, sykkeltur (Brønnøya), bade,
fiske fra Langåra, teltovernatting (Borøya‐
Langåra), eller bli med fergen på hele runden
uten stopp.
Alle turene tar 1,5 timer. Om bord har
vi cafe/kiosk med øl og vinrett, nyt det

PRIS MINICRUISE:

Kr. 150,- pr. person
Kr. 100,- for barn ( 2–15 år )

i fredelige omgivelser, mens mannskapet
serverer en og annen interessant historie
og munter anekdote om steder vi passerer
og anløper.
Årets operatur med Rigmor og eller Rigfar til Oscarsborg festning, for oppsetningen «Madama Butterfly av Puccini», var
allerede utsolgt da avisen gikk i trykken.
Turene er svært populære og har vært fulltegnet i alle år siden oppstarten i 2008.
Hvis du ønsker å komme på vår kundeliste med tidlig informasjon om våre
turer og arrangementer, send en epost til
opera@rigmor.no.

Alle prisene er inklusive 10 % mva.

For øvrig anbefaler vi vår hjemmeside
www.rigmor.no hvor du finner utfyllende
informasjon, oppdateringer og siste nytt!
Tilslutt, tusen takk for alle de gode tilbakemeldingene fra våre gjester, som gjør det til
en glede å seile år etter år!

Velkommen om bord!
Bjørn Salomonsen (eier) 1. juni 2016.

Tilbud på båtutleie
Vi leier ut båtene med mannskap til privateog forretningsmessige turer for transport eller
en sjarmerende fjordtur noen timer på dag
eller ettermiddag/kveldstid. Vårt mål er å lage
en hyggelig og personlig fjordtur, med sjel
og atmosfære til en rimelig pris. Vi ønsker å
vise dere mest mulig av Indre Oslofjord, og
seiler gjerne i "kriker og kroker" der mange

andre fartøyer ikke kommer til. Vår populære
fingermat/tapas meny, med kalde og varme
retter, noe for enhver smak, flott anrettet og
med meget gode tilbakemeldinger fra våre
kunder gjennom flere år, anbefales!
Vi har skjenkebevilling med alle rettigheter.
Ta kontakt for ett hyggelig tilbud!

Ta kontakt på tlf. 97 95 97 95 eller på rigmor@rigmor.no

Båtutleie, Ferge, Minicruise, Oscarsborg festning & Opera (Utsolgt)

Foto: Bjørn Salomonsen
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Rigmor & Rigfar

tlf. 97 95 97 95

e-post: rigmor@rigmor.no

Rigmor og Bjørn stotrives ombord, i sin 44.
sesong på rad som passasjerer, på Rigmor
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Vår- og høstrute

a. På Brønnøya Nord og Høyerholmen må

«pilen på bryggen» settes opp for å vise at
man skal være med fergen.

b. Ved mye vind og bølger, »blåser hvitt», mot

Brønnøya Øst, anløpes ikke denne bryggen.
Bruk uoppfordret Brønnøya Nord eller
Brønnøya Syd. Ved tvil velg en annen brygge.

Velkommen ombord!

www.rigmor.no

– Forbehold om feil/endringer SF AS 19.4.2016 (5)

Informasjon og takster for Minicruise og fergeturer
• Sandvika Fjordturer har ikke erstatningsansvar ved forsinkelser eller om oppsatt
program ikke seiles.

Opplevelser
Badeplass
Sandstrand
Barnevogn / rullestol til
sandstrand
Turveier (Egnet for
barnevogn / rullestol)
Spasertur – Stier
Sykkeltur
Fiske
Telt overnatting
Sopp (i sesong )
Toalett

Langåra

• Det tas forbehold om endringer av
ferge- og Minicruisetider. Det vil i så
fall bli annonsert på på vår hjemmeside
www.rigmor.no og ved Rigmorbryggen
(Kadettangen 18 b).

Ostøya

• «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.).

• Fergetidene på øyene er omtrentlige, møt
opp senest 5 minutter før avgang. Stå på
bryggen om du skal være med.

Brønnøya

• Ekstra frakt (som kjøleskap, vaskemaskin, plank, flyttelass osv.) som ønskes
medbrakt på fergeturene må avtales på
forhånd og godkjennes av mannskapet.
E-post: rigmor@rigmor.no eller tlf.
97 95 97 95. Pris for dette avtales ved
hver enkelt oppdrag.

Borøya

• Vi anbefaler «Minicruise» for de som
opp («førstemann til mølla»). Billettene
ønsker en ekstra fin sightseeingtur med
betales kontant eller med bank- eller
guiding. På Minicruise seiler vi en runde
kredittkort (Visa og Mastercard).
i fjorden forbi idylliske steder vi ikke
• Vi har kafe- og kiosksalg med øl- og vinpasserer i vår fergetrafikk. Minicruise seiles
rett ombord på alle ferge- og Minicruise
med minimum 3 betalende passasjerer.
• Grupper med over 15 reisende må ta
• Fergeturene anbefales primært til de som
kontakt på forhånd på e-post: rigmor@
skal til øyene, men kan også tas som en
rigmor.no. eller tlf. 97 95 97 95. Det er
sightseeingtur. Kapteinen guider på oppikke forhåndsbestilling på fergeturene
fordring og ved anledning på fergeturene.
eller Minicruise, men dette er for å unn• Det er ikke forhåndspåmelding på
gå at flere grupper kommer samtidig.
våre ferge- og Minicruiseturer, møt
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Øyene i Vestfjorden

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

4 = Meget bra egnet
3 = Bra egnet
2 = Egnet
1 = Ikke egnet
* = Ikke tillatt

Utarbeidet av Sandvika Fjordturer AS 10.05.2011.
Forbehold om feil.

På kartet viser den blå streksen ruten for fergetur, den røde viser ruten for Minicruise. Flo og Fjære avgjør hvorvidt man seiler Slependrenna eller Vendelsundet på
Minicruiset. (Kartet er brukt med tillatelse av Sjøkartverket.) Dette kartet skal ikke brukes til navigasjon.

