
Åk med robotbåt R142 YSTAD
från Oxelösund till Stockholm (Gålö)

den 9 juli 2017!
Under resans gång gör vi ett antal stopp längs kusten och då har du möjlighet att åka
med och uppleva något oförglömligt – 250 ton fartyg med 3 gasturbiner om närmare

13.000 hk i 40 knop!!!

Föreningen Svenska Robotbåtar
Hemsida: www.robotbatar.se
Bokning och kontakt: event@robotbatar.se

Kort historik om Robotbåt R142 Ystad
Robotbåtarna var i högsta grad aktiva i den svenska örlogsflottan kring tiden för det kalla kriget 
under 70 till 90-talen och utgjorde en väsentlig del av kärnan i det svenska sjöförsvaret. 
Robotbåtarna var som mest 12 st till antalet.
Robotbåt R 142 Ystad byggdes i Karlskrona och var en av de sista kvarvarande robotbåtarna som 
var i bruk i den svenska örlogsflottan och togs ur tjänst 2005. 
Därefter fördes fartyget över till Statens Maritima Muséum och driften togs direkt över av en 
nybildad idéell förening, Föreningen Svenska Robotbåtar, förkortat FSvR.
Syftet med FSvR är att bevara fartyget fullt körbart och i originalskick samt sprida kunskap om 
fartygetstypens roll i det svenska försvaret under ca 30 år.

Åk med R142 Ystad utefter den svenska ost- och sydkusten
R142 Ystad  och FSvR har blivit inbjudna att besöka Kiel i Tyskland, under det årliga evenemanget 
Kieler Woche.
I samband med detta så erbjuder vi allmänheten och även företag möjlighet att åka med på 
delsträckorna utefter Sveriges ost- och sydkust.
Vi erbjuder er också att åka med på kortare körningar i Ystad och Karlskrona för 500,-/person/tur.
Mer information om etapperna och de kortare körningarna hittar du på vår hemsida 
www.robotbatar.se. Vi ses ombord i sommar!

Vår preliminära resplan
14/6 Gålö 08:00 – Oskarshamn ca 13:00

Oskarshamn 14:00 – Ystad ca 20:30
15/6 2 kortare turer i Ystad, 10:00 och 11:00
17-19/6 Körningar i Kiel-bukten
21/6 Trelleborg 14:30 – Karlskrona ca 18:30
7/7 2 kortare turer i Karlskrona, 13:00 och 14:30
8/7 Karlskrona 08:00 – Kalmar ca 10:30 

Kalmar 11:30 – Oskarshamn ca 14:00
Oskarshamn 15:00 – Västervik ca 16:30 

9/7 Västervik 08:00 – Oxelösund ca 10:30
Oxelösund 11:20 – Gålö ca 13:30 

OBS! För att vara säker på att komma med på resan behöver ni vara på plats vid kajen 1 timme innan 
losskastning.

Ruttplan
Etapp 1 Gålö – Oskarshamn
Etapp 2 Oskarshamn – Ystad
Etapp 3 Trelleborg – Karlskrona
Etapp 4 Karlskrona – Kalmar
Etapp 5 Kalmar – Oskarshamn
Etapp 6 Oskarshamn – Västervik
Etapp 7 Västervik – Oxelösund
Etapp 8 Oxelösund – Gålö

1.950,- Pris/etapp och vuxen passagerare

975,- Pris/etapp och medföljande barn 10-17 år

Lättare måltid och fika med bröd ombord ingår i priset.

FÖRST TILL KVARN!
BOKA ER BILJETT REDAN NU!

100,- rabatt om resan bokas minst 30 dagar i förväg.

http://www.robotbatar.se/
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