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 BÅTTUR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båttur och lunch á €60 den 24/9 
Följ med på en uppfriskande båttur med katamaran och motorsegelbåt där vi från däck på nära 
håll får se hur männen på fiskebåtarna arbetar med sin fångst. Vår guide på respektive farkost, 
som tar max 10 personer vardera, förklarar vad som händer ombord på fiskebåten och vilka typer 
av fisk de fångar. Vi bjuds på soft drinks och en liten överraskning under seglatsen. 
 
Cirka 12.30 är vi tillbaka i hamn och går till den närbelägna restaurangen La Taberna de Lucia, där 
måltiden inleds med cava. Lunchen består av bl.a. friterade grönsaker, en fisk- och skaldjurstallrik, 
2 glas vin samt vatten och kaffe. (Vänligen meddela eventuell allergi vid bokningstillfället.) 

PROGRAM 
Datum:  Tisdagen den 24/9 

Tid:   09:30 – ca 17:00 

Samling:   Samling vid fiskehamnen i Estepona marina, Calle Puerto Pesquero. Ligger nära 
 restaurang Escollera. 

Kostnad:  Kostnaden är 60 €/deltagare, inklusive resa, måltid och dryck. 
Resan är självfinansierad och utan vinstintressen, vilket innebär att deltagarna betalar vad 
det kostar att arrangera aktiviteten. Båtarna tar totalt 20 personer så det är först till kvarn 
som gäller. 

Anmälan:  Anmäl dig senast 17 september via www.esteponanordico.com/kontakt.html.   
  Vi behandlar anmälningarna allt eftersom de kommer oss tillhanda, därefter lämnar vi besked 
  om det finns plats. Efter betalning som bör göras omgående är ditt deltagande garanterat. 
  Om turen blir övertecknad kommer de som betalat först att prioriteras. 

Betalning: Insättning på Sabadell konto nr ES84 0081 7468 2800 0174 4276 / BSAB ESBB till  
värdinnan Margareta Broman senast 17 september. Glöm inte att ange ditt namn! 

Avbokning: Anmälan är bindande. Behöver du avboka kan vi erbjuda platsen till personer på eventuell 
väntelista. Finns ingen på väntelistan får du själv försöka sälja din biljett. 

Värdinna: Margareta Broman (Tel: +34 682 608 015) 

Arrangör: www.EsteponaNordico.com i samarbete med Shonia, Turismo Marinero. 
 

Medverkan på båtturen sker på egen risk.  
Vi rekommenderar att var och en har egen reseförsäkring.  


