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Vill du stanna längre än 
3 timmar? 

Hyr hus och övernatta!

Kontakta Söderarm AB 
info@soderarm.com eller 

tel. 0176 - 432 12 

Välkommen
Önskar Roslagsevent AB        

och Söderarm AB

Biljetter
bokas hos Visit Roslagen www.roslagen.se, 
tel. 0767 - 65 06 60 eller Norrtälje Turistbyrå. 

Pris
590 kr/person Räfsnäs – Söderarm  t.o.r.
890 kr/person Norrtälje – Söderarm  t.o.r.

Onsdag och torsdag v. 27-32
Norrtälje – Räfsnäs – Söderarm

2022
Åk på en dagsutflykt med Söderarmslinjen 
i sommar! En härlig båtresa genom den 
vackra skärgården från Norrtälje och 
Räfsnäs till Söderarm, bland myllret av öar 
och skär.

2022

www.soderarm.se
www.roslagsevent.se

www.soderarm.com www.soderarm.com

MED OSS ÄR SKÄRGÅRDEN NÄRA

Med våra båtar finns  
upplevelser som passar 
alla! 

Med RIB:en färdas du i en 
härligt komfortabel fart 
(med ett visst adrenalin- 
påslag emellanåt).  
Med M/S Gladan, där vi tar 
upp till 30 passagare, åker 
du lite lugnare medan du 
ser vår fantastiska skär-
gårdsnatur. 

Vi ordnar resan till och från 
släktträffen, företagseven-
tet, svensexan/möhippan 
med mera. 

Om ni önskar ordnar vi 
även ett komplett event 
med mat, underhållning 
och aktiviteteter. Vi har 
ett nära samarbete med 
flera skärgårdsföretag och 
självklart ordnar vi även 
bokningen om ni önskar.

Vill du veta mer om  
Roslagsevent och vad vi 
har att erbjuda? 

Besök vår hemsida eller 
kontakta oss för mer  
information:
Tel: 072-203 44 89
info@roslagsevent.se  
roslagesevent.se
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Söderarmslinjen
tidtabell
12.28  buss 631 från Norrtälje busstation 
till Räfsnäs

12.45 Båten Gladan från Norrtälje, 
Socitetsparken

13.20 Båten Gladan och /eller
Sea/Ena går från Räfsnäs

13.50 Ca ankomst Söderarm

16.50 Avresa från Söderarm

17.30 Buss 631 från Räfsnäs

18.20 Båten Gladan anländer Norrtälje 

18.20  Buss 631 till Norrtälje busstation

• Kaffe, matlådor, hembakad bulle, glass, läsk
• Souvenir- och hantverksbod, museum
• Militärhistorisk rundvandring, 100 kr/pers.
• Härlig miljö med gamla byggnader,
• fyren och vacker skärgårdsnatur
• Fyrvisning, 70 kr/person.

Söderarm
Den gamla fyr- och lotsplatsen 
Söderarm ligger på ön Torskär, längst ut 
i Stockholms skärgård, på gränsen till 
Ålands hav. 

Fram till 1997 var Söderarms fyrplats 
bemannad. Fyren som är från 1839 är 
kulturminnesmärkt.

Söderarm har öppet året om och 
erbjuder sedan 1999 möjlighet att ha 
konferenser, fester, bröllop m.m. Vi har 
24 rum och 35 bäddar. 

Vi kan arrangera en annorlunda 
konferens eller privat fest i lugn och ro
med möjlighet till äventyr som att åka 
stridsbåt, kajakpaddling, örn- och 
sälsafari, MagFed på vår aktivitetsö 
m.m.

Du kan basta i den världsunika 
bunkerbastun och bada i badtunnan på 
norra klippan. Du avslutar dagen med 
en god trerätters middag i Tornet, den 
f.d. utkiken. Där njuter du av den vackra
havsutsikten åt alla håll och solnedgång
i havet.

www.soderarm.com

Söderarm AB
Tel. 0176 - 432 12
info@soderarm.com
www.soderarm.com

Roslagsevent AB
Roslagsevent grundades 2016 med Norr-
täljes första RIB-charterverksamhet.
Målsättningen är och har varit densamma: 
Vi vill att fler ska få chansen att uppleva 
Roslagens fantastiska skärgård, krogar och 
utflyktsmål. Idag har vi båtar som erbjuder 
upplevelser som passar alla! Med RIB:en 
färdas du i en härligt komfortabel fart (med 
visst adrenalinpåslag ibland) och i vår sjö-
taxi M/S Gladan, åker du lite lugnare medan 
du får se vår fantastiska skärgårdsnatur.
Som vi brukar säga…Med oss är skärgår-
den nära!

Söderarm erbjuder


