
VAD SÄGER DU? VI SÄGER JA!



Att välja rätt miljö för bröllopet eller bröllopsfesten är ett äventyr i sig för det är mycket man ska tänka på. 
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla har tagit nygifta brudpar runt på fjordarna i Bohuslän  sedan 1898. Här färdas 

du fram med en hundraårig gammal skönhet som charmar både gammal som ung. Miljön inbjuder till en 
historisk upplevelse och ger utrymme för fantasi på just er dag. Skärgårdsbåtarna har sin hemmahamn 

i Uddevalla och med dess geografiska läge i hjärtat av Bohuslän finns oändliga möjligheter. Med hela 
Bohusläns kust utanför tutar de tre skärgårdsbåtarna för bröllopspar hela året om. Oavsett om det är ett 
bröllop på sommaren med solsmekta kinder eller ett höst-och vinterbröllop där höstglöden i träden eller 

iskristallerna på havet får utgöra kulissen.

Med lövat fartyg och hissat flaggspel beger sig Gustafsberg, Sunningen eller Byfjorden, ja så heter fartygen, 
ut på havet för att stå er till tjänst. Med plats för upp till 150 gäster är möjligheterna stora – komponera din 

egna bröllopsdröm eller välj ett av rederiets framtagna bröllopspaket. Mingelkryssning med bubbel,  
bröllopsfest ombord med både mat, dryck och kanske byta ringar till havs?  Allt är möjligt och hela  

Bohuslän står till ert förfogande – Gustafsberg, Lyckorna, Orust, Skaftö, Grundsund, Smögen, Gullholmen,  
Käringön, Bassholmen och Lysekil är bara några vackra platser som Skärgårdsbåtarna ofta hämtar upp  

lyckligt strålande brudpar för blöta kyssar ombord.

Vad säger du? Vi säger JA!

SKÄRGÅRDSBÅTARNA



M/S GUSTAFSBERG II
Rederiets pärla. M/s Gustafsberg II har transporterat kungligheter 
och kändisar vid bröllop och festligheter och hon är en trotjänare 
som bär upp flaggspelet med stolthet. Under sommaren trafikerar 
hon Ljungskileturen och visar upp unionsflaggan i aktern som hon får 
bära då hon byggdes under unionstiden, 1898.

100 år senare renoverades och byggdes hon om. Orginalplåtar 
finns kvar i skrovet, likaså skeppsklockan som kaptenen ringer i vid 
avgång. Hon är rederiets stolthet och med sin tilltalande interiör i 
glänsande mahognyliknande träslag och rymliga akterdäck är 
hon perfekt för bland annat bröllop, transport och mingel- 
kryssningar

M/s Gustafsberg II är öppen för charter april-oktober med 
begränsad uthyrning under sommaren. 

Byggd: 1898 vid Göteborgs Mekaniska Werkstad
Längd: 20,5 meter
Bredd: 5,2 meter
Djup: 1,8 meter
Fart: 10 knop
Passagerarantal: 97 passagerare 
Akterdäck med kapelltak: 24 sittande gäster
Endast mingel i salong
Faciliteter: WC, bistro och guideanläggning
Tillgänglighetsanpassad: Nej



M/S SUNNINGEN
Under sommarhalvåret är det m/s Sunningen du åker med när du 
vill njuta av Uddevallas innerskärgård eller ta dig ut till badstranden. 
Hon är vårt näst äldsta fartyg och hon bär sin ålder med all den 
värdighet man kan förvänta sig av en hundraårig dam.
Fartyget byggdes 1910 vid Motala Varv och fick sig en rejäl renove-
ring av styrhytt, stäv och skrov till 100-årsdagen 2011. Inför somma-
ren 2018 totalrenoverades salongen och hon blev även med bistro.

M/s Sunningen är öppen för charter april-oktober med 
begränsad uthyrning under juli-augusti. Även m/s Sunningen är 
perfekt för bland annat bröllop, transport, mingelkryssningar 
och musikaftnar.

Byggd: 1910 vid Motala Varv
Längd: 24,4 meter
Bredd: 5,2 meter
Djup: 1,8 meter
Fart: 10 knop
Passagerarantal: 97 passagerare
Sittande gäster i salong: 24 passagerare
Faciliteter: WC, bistro och guideanläggning
Tillgänglighetsanpassad: Delvis



M/S BYFJORDEN
I övre 50 år har Byfjorden tjänstgjort på fjordarna i Bohuslän. Många 
är de som minns att de badat i vågorna hon lämnat efter sig på  
turer till Bassholmen, Käringön och Smögen. 1989 förlängdes 
skrovet med 5 m och vågorna blev lite mindre och komforten ombord 
större då båten även fick en salong och ett kök. 

M/s Byfjorden är öppen för charter året runt och är perfekt för 
bland annat festtillställningar, transporter, mingelkryssningar 
och musikkvällar - ja, m/s Byfjorden passar för alla tillfällen.  
Populärt är att boka vår Skaldjursbåt där gästen får en äkta bohus-
länsk upplevelse. 

Byggd: 1968 vid Skaalurens Skibsbyggeri
Längd: 30,5 meter
Bredd: 5,7 meter
Djup: 2,7 meter
Fart: 11 knop
Passagerarantal: 150 passagerare 
Sittande gäster i matsal: 70-80 gäster
Sittande gäster soldäck med kapelltak: 50-60 gäster
Faciliteter: WC, restaurang och bar med fullständiga rättigheter, 
dansgolv, musik- och guideanläggning



Alla priser anges inkl. moms. 

Det är viktigt att din dag blir precis så som du vill ha den. Välj ett redan komponerat bröllopspaket, dryces-
paket eller skapa ditt eget. Våra paketpriser är baserade på att båtturen utgår från vår hemmahamn i Udde-
valla. Önskas avresa från annan brygga tillkommer framkörningsavgift. Vi hissar flaggspel ombord på båten, 

önskas annan dekoration står ni själva förd det om inget annat är överrenskommet.

BRÖLLOPSPAKET

Bröllopspaket 1
60 minuter båttur från Uddevalla och ett glas 

bubbel per person.
195 SEK pp.

Minimum antal 25 personer

Bröllopspaket 2
Två timmar båttur från Uddevalla med bubbel, 

snacks och snittar.
395 SEK pp.

Minimum antal 25 personer

Bröllopspaket 3
Fem timmar båttur från Uddevalla med bubbel 

och buffé 895 SEK pp. 
eller

3-rätters middag 
1195 SEK pp.

Minimum antal 50 personer

Dryckespaket 1
Ett glas bubbel, två glas vin  

eller två öl (33cl)
195 SEK pp.

Dryckespaket 2
Ett glas bubbel, två glas vin  

eller två öl (33cl) och en snaps (4cl)
295 SEK pp.

Dryckespaket 3
Ett glas bubbel, två glas vin eller två öl (33cl), 

en snaps (4cl) och en drink (4cl) 
395 SEK pp.

Alkoholfritt dryckespaket
Ett glas bubbel, två glas vin  

eller två öl (33cl)  
125 SEK pp.

Dryckesbiljetter
Öl/ Vin/ Cider/ Alkoholfritt

Låt gästerna använda dryckesbiljetter i baren. Ni 
väljer antal biljetter per person och vi fakturerar det 

som förbrukas. 

DRYCKESPAKET
Gör det lätt för dig och gästen - välj något av våra dryckespaket. 



Oavsett om du vill boka ett av våra färdiga bröllopspaket eller skräddarsy ditt egna hjälper vi gärna till. Med 
våra genrösa bokningsvillkor rekommenderar vi dig att boka båten i tid för att ni ska få den bästa upplevelsen 

ombord den båt ni väljer. 

Välkomna ombord! 
www.skargardsbatarna.com

skargardsbatarna@uddevalla.com
+46(0)522 698480


