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Medlemserbjudande Club
Mälaren!
Det är vår i luften! Så känner vi på rederiet nästan alltid. Vintersäsongen
går snabbt där vi erbjuder svävarsafari eller bryter is med våra isbrytare.
Men den mesta tiden använder vi för att skruva på turlistor och motorer,
lägga till destinationer och förbättra våra båtturer inför kommande
säsong
Du är vår mest värdefulla kund. Inte nog med att Du valt att följa med oss på
vårt äventyr att utveckla Mälaren och andra skärgårdskryssningar  Du är
dessutom medlem hos oss! Det vill vi ge Dig ett extra tack för!
Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda och tveka inte att höra av er så berättar
vi mer! Kampanjerbjudande till Dig som medlem, 50% rabatt på utvalda
turer!

Den största ombyggnationen av våra
största passagerarbåt M/S Havsörnen!

Upplev premiären av våra populära
taco eller räkkryssningar!

Under vintern 2016 och 2017 händer
det mycket. Det byggs en helt ny båt
för ötrafiken i Västerås, som
beräknas levereras inför trafikstart
våren 2017, en helt ny webbsida
skapas och dessutom hinner vi med
att göra den största nybyggnationen
och renoveringen av vår största
passagerarbåt M/S Havsörnen!

Sommarkvällarnas läckraste favorit.
Till trubadurens toner och med ett
dignande buffébord med allehanda
gott inom bekvämt räckhåll glider du
fram i sommarkvällen..

Förutom att det byggs en helt ny WC
renoveras salongen med delvis ny
inredning, nytt innertak, ventilation
sätts in. Dessutom byggs hela
akterdäcket in och blir en helt ny
inredd salong med plats för mingel,
drinkar och ytterligare 25 sittplatser
vid bord.
Så välkomna säsongen 2017!

Du som medlem i Club Mälaren
erhåller 50% rabatt om Du uppger
kampanjkoden rm10 vid
onlinebokning. Du erhåller rabatten
på de första 2
räkkryssningsveckorna i Västerås,
Sigtuna, Kungsängen och Kallhäll.
Dessutom erhåller Du 50% rabatt på
musikbiljetten till Elbafärjans jazz &
blueskryssning, på våra
brunchkryssningar samt den hela
nya Drottningholmsturen.
Mer info &
bokning www.rederimalarstaden.se

Trafikupplysning och bokningar: 02113 51 71
info@rederimalarstaden.se
Rederi Mälarstaden
Färjkajen 1
Box 164
722 10 Västerås
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