
Upplev Bottenviken tillsammans med oss.
Vi tar er komfortabelt ut i den vackra övärlden.
Njut av mat och dryck i fantastisk miljö.
Kryssningar och specialarrangemang 
från maj till september.

Välkommen ombord!

Information & bokning: 
www.laponia.se 
info@laponia.se 
0920-120 84 

Laponia Rederi Laponia Rederi
Kryssningar i Bottenvikens skärgård 2018

Laponia Rederi trafikerar Luleå kommuns 
turlista 2018 med fartyget M/S Symfoni.

För tider och bokning se: www.laponia.se eller www.lulea.se/skargard

Välkommen ombord önskar 
Ulrika och Johan med besättning!

Om Laponia Rederi
Låt våra vackra fartyg – M/S Laponia och M/S Symfoni – ta er 
komfortabelt ut i den idylliska Bottniska skärgården, världens enda 
brackvattenskärgård.
Med M/S Laponia har vi trafikerat Bottniska skärgården sedan 1991 
och vi erbjuder kryssningar som passar för alla! Våra trevliga kvällskryss-
ningar med underhållning och räkbuffé pågår under hela säsongen från 
maj t o m september.
2015 utökade vi flottan med M/S Laponias storasyster, M/S Symfoni, 
som under högsäsong i huvudsak kommer att trafikera Luleå kommuns 
turlista.

Vi på Laponia Rederi är specialister på att ordna personalfester, 
födelsedagsfester, bröllop och dopfester, kanske i något av de pittoreska 
skärgårdskapellen. Vår kunniga och erfarna besättning tar hand om 
serveringen, från välkomstdrinken till nattvickningen. 
Våra fartyg är välutrustade med två fräscha salonger, fullgott restaurang-
kök och öppet soldäck. Vi har fullständiga rättigheter och vårt båtbakade 
Laponiabröd, som serveras på alla turer, har blivit en klassiker att längta 
till varje sommar.

Våra fartyg 
M/S Laponia är byggd 1989 i Uddevalla. Längd: 29,5 m. Bredd: 6 m. 
Djupg. 1,3 m. Motorer: 2 x Volvo Penta IPS 800. Fart: 18 knop. 
Fatyget är klassad för 148 passagerare i E-område eller 123 passagerare i 
D-område.

M/S Symfoni är byggd 1991 i Uddevalla. Längd: 31,2 m. Bredd: 6,6 m. 
Djupg. 1,6 m. Motorer: 2 x Volvo Penda D16, 750hk. Fart: 19 knop. 
Fatyget är klassad för 230 passagerare i E-område eller 180 passagerare 
i D-område.

Båda fartygen har restaurang med fullständiga rättigheter och tar upp 
till 118/145 personer vid bord i tempererade salonger. De har stora 
möblerade soldäck med ytterligare ca 50 sittplatser.  
Fartygen är handikappvänliga.



Öar i Bottensvikens skärgård som vi trafikerar

Brändöskär - Konstnärernas ö. På den yt-
tersta klippan hälsar Erik Marklunds kristus-
staty besökarna välkomna till ön. Besök det 
pittoreska kapellet eller klipphällarna där Ola 
Taubes konstverk ”Havets änglar” står.

Hindersön - är en av pärlorna i Luleå skär-
gård med omkring 20 bofasta invånare. Redan 
på 1500-talet bodde folk på ön. Vi besöker 
Jopikgården där en guide tar emot oss och 
berättar om Hindersön, där malm-, kalk- och 
marmorbrytning har bedrivits.

Kluntarna - denna ö är en av båtfolkets 
favoriter. Promenadstigar till utkikstornet, 
gammelhamnen och fiskeläget. Väljer du rätt 
stig kan du se ”Klunt-gubbens” profil i klip-
porna. Här finns också labyrinter som upplevs 
av många som spännande och mystiska.
 
Junkön - är en av de få öarna med året-runt 
boende med anor från 1700-talet. Vi besöker 
skärgårdsmuseét och tar en kort promenad till 
hattkvarnen, den enda i sitt slag i Norrland. 
Vi besöker galleri ”Agda och Valborg” där åtta 
konsthantverkare har utställning och försälj-
ning.

Piteå-Stenskär – en pärla i Piteå skärgård 
med långa sandstränder samt ett pittoreskt 
fiskeläge. På Stenskär finns lämningar efter 
gamla labyrinter och ön ingår i ett naturreservat 
med ett rikt fågel- och naturliv.

Sandgrönnorna/Skvalpen - Luleås okända 
Maldiverna. Här möts du av ett unikt sand-
landskap med enorma sanddyner och kilome-
terlånga sandstränder. Ön har ett myllrande 
fågelliv och här återfinns en av få skräntärne-
kolonier i Bottenviken.

Småskär - här finner du Luleå skärgårds äldsta 
kapell från 1720-talet. Ön bjuder oss på en här-
lig natur, ett fiskeläge från 1500-talet, sjöbodar, 
rullstensåsar och dagen till ära gudstjänst i det 
vackra kapellet.

Nationalparken Haparanda Sandskär 
- den mest säregna ön i Norrbottens skärgård. 
Den har allt; kilometerlånga sandstränder, 20 
meter höga sanddyner, unik flora och fauna 
med många fågelarter, fiskeläge från 1400-talet, 
ett spartanskt kapell från 1700-talet och är 
sedan 1995 Nationalpark.

Malören 
- Bottenvikens utpost. 
Kapellet på Malören 
uppfördes redan 1768 
och kallas för ”Skärgår-
dens domkyrka”. 
På ön finns även en 
Heidenstamfyr som 
tillsammans med ka-
pellet tjänar som land-
märke för sjöfararen. 

I Bottenvikens skärgård finns runt 4000 öar och 
den är världens enda brackvattenskärgård. 
Sediment från fjällvärlden som fraktats hit av 
de stora älvarna, har format de låga öarna med 
många och långa sandstränder. 
Medeldjupet är endast 9 m och minskar 
ca 1cm/år pga landhöjningen.

2 juli - 5 augusti

Räkkryssning med 
underhållning
De s k Räkfrossorna på M/S Laponia 
har varit en stor succé år efter år. 
Medan ni avnjuter vår goda räkbuffé 
gör vi en tre timmars kryssning   
i vår vackra skärgård.  
Kryssningarna går flera gånger i 
veckan från maj till september.

17 maj -  1 juli

Räkkryssning Luleå 
Avgång: Teaterkajen i Norra Hamn kl. 19:00 åter 22:00 
Pris: 490:- För datum se www.laponia.se

Morsdagskryssning med underhållning 27 maj 
Inklusive morsdagsbuffé, kaffe och tårta. 
Avgång: Teaterkajen i Norra Hamn kl. 15.00 åter 18.00. 
Pris 450:- Barn 150:- (3-15 år)

Vernissage på Junkön 10 juni  
Inklusive lunchbuffé. 
Avgång: Teaterkajen i Norra Hamn kl. 12.00 åter 17.00. 
Pris 470:- Barn 150:- (3-15 år)

Räkkryssning Seskarö 30 juni 
Avgång: Storkajen, Seskarö kl. 19:00 åter 22:00 
Pris: 490:- 

Kyrksöndag på Malören 1 juli  
Avgång: från centrumkajen, Kalix kl. 08.30 åter 16.30. 
Pris 470:- Barn 150:- (3-15 år)

Tisdagar Kalix Avgång från Centrumkajen.  
kryssning till Malören 
Inklusive lunchbuffé och guidning. 10/7, 24/7 samt 31/7. 
Avg. Kalix kl. 11.00 åter 17.00. Pris 570:- Barn 250:- (3-15 år) 

kryssning till Nationalparken 
haparanda - sandskär
Inklusive lunchbuffé och guidning. 3/7 och 17/7.  
Avg. Kalix kl. 10.00 åter 17.00. Pris 620:- Barn 250:- (3-15 år)

Räkkryssning Kalix Avg. Kalix 18.30 åter 21.30. Pris 490:- 

Midnattskryssning från Kalix till Luleå 
Inklusive vickning. Avg. Kalix 22.15, ank. Luleå 02.00. 
Pris 490:- Barn 150:- (3-15 år)

Onsdagar Luleå Avgång från Teaterkajen i Norra Hamn. 

Kryssning till Hindersön 
Inklusive lunchbuffé och besök på 
Jopikgården.  
Avg. Luleå kl. 11.00 åter 16.00. 
Pris 490:-  
Barn 150:- (3-15 år) 

Kvällskryssning till 
Brändöskär 
Inklusive underhållning och middags-
buffé.
Avg. Luleå kl. 18.00 åter 23.00.  
Pris 520:- 
Barn 150:- (3-15 år) 

2 juli - 5  augusti 2 juli - 5 augusti

Torsdagar Luleå Avgång från Teaterkajen i Norra Hamn. 

Stora skärgårdsturen till Junkön, Kluntarna 
Inklusive lunchbuffé och guidning. Avg. Luleå kl. 11.00 åter 17.00. 
Pris 520:- Barn 150:- (3-15 år) 

Räkkryssning Luleå
Avg. Luleå 19.00 åter 22.00. Pris 490:- 

Fredagar Luleå Avgång från Teaterkajen i Norra Hamn. 

Kryssning till Brändöskär 
Inklusive lunchbuffé. Avg. Luleå kl. 10.30 åter 16.00.
Pris 490:- Barn 150:- (3-15 år) 

Räkkryssning Luleå 
Avg. Luleå 19.00 åter 22.00. Pris 490:- 

Lördagar Piteå Avgång från Piteås Södra Hamn.

Skärgårdskryssning från Luleå till Piteå 
Inklusive frukost. Avg. Luleå 8.00, ank. Piteå 11.30. 
Pris 420:- Barn 150:- (3-15 år) 

Kryssning till Stenskär i Piteå skärgård 
Inklusive lunchbuffé. Avg. Piteå kl. 12.00 åter 17.00. 
Pris 470:- Barn 150:- (3-15 år)

Räkkryssning Piteå 
Avg. Piteå 18.30 åter 21.30. Pris 490:-

Midnattskryssning från Piteå till Luleå 
Inklusive vickning. Avg. Piteå 22.15, ank. Luleå 02.00.  
Pris 490:- Barn 150:- (3-15 år)

6 augusti - 28 september
Räkkryssning Luleå 
Avgång: Teaterkajen i Norra Hamn kl. 19:00, åter 22:00 
Pris: 490:- Se mer info på laponia.se

Bokning och information
Laponia Rederi AB
www.laponia.se E-post: info@laponia.se. 0920-120 84

Båtshowen
Premiär 29 augusti
God mat och fantastisk livemusik varvas 
under den fyra timmar långa kryssningen, 
Fem rätter och Fem akter. Sigge and the 
sailors kan du se på onsdagar och fredagar 
från 30 augusti till 28 september.
Avg. Teaterkajen i Norra Hamn 
kl. 18.00-22.00

Sigge and 

the sailo
rs 

Söndagar Luleå Avgång från Teaterkajen i Norra Hamn.

Kryssning till Småskär 29 juli 
Avg. Luleå 09.30 åter 17.00. Gudstjänst på ön. 
Pris 350:- Barn gratis (<15år)

Nationalparken Haparanda-Sandskär 15 juli  
Inkl. lunchbuffé och guidning. Avg. Luleå 08.00 åter 19.00. 
Pris 820:- Barn 250:- (3-15 år)

Sandgrönnorna/Skvalpen 5 augusti 
inkl. kaffe + smörgås, lunchbuffé och guidning. 
Avg. Luleå 08.00 åter 16.00. Pris 750:- Barn 250:- (3-15 år)


