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Välkomna på klubbträff till Kapellskärs Camping/Ställplats 
för en båttur med . 

Tisdag till torsdag den 24–26 augusti 2021 
Max 20 husbilar 

 

Tisdag den 24 augusti 

12.00 Inkörningen påbörjas vid Kapellskärs Camping/ ställplats, anmäl er i 
receptionen och uppge KABE Husbilsklubb för anvisad plats. Camping har en 
ganska nyanlagd ställplats som vi disponerar. Campingen med ställplatser ligger 
cirka 1,5 km från Kapellskärs hamn och är skyltad från hamnen. Det finns 
minigolf, boulebana med mera. Samtliga platser har tillgång till el och det finns 
servicehus med dusch och wc. Se mer på campingens hemsida, 
https://kapellskarscamping.se/. 

17.00 ca Samling till korv med tillbehör där alla tar med dryck. Praktisk information ges 
om onsdagens båttur med Viking Line Rosella. Observera att rederiet kräver 
att du kan visa upp fotolegitimation för att komma ombord. 

 

Fartyget Rosella bjuder på god mat i restaurangerna, underhållning och taxfree butik. 
Se mer på Viking Lines hemsida, https://www.vikingline.se/ 

https://kapellskarscamping.se/
https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/dagskryssningar/minikryssning/?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YIBDc5iWHKthiOCnEuF4x88hDvqvP7J48PLRDilMddA4vf1uTBvxchoCTpYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Onsdag den 25 augusti 

10.00 Samling för busstur (ca 1,5 km) till Kapellskärs Hamn där Rosella väntar. 
Kapellskärs Camping ombesörjer bussturen till och från hamnen 

12:00 Avgång från Kapellskär till Mariehamn. Vi har bokat buffébord till samtliga som börjar 
direkt efter avgång, så uppsök The Buffé restaurangen för anvisade platser och påbörja 
sjölunchen en Trerätters höstmeny. Öl, vin och vatten ingår. 

17:30 Ankommer Rosella till Kapellskär. Buss upp till campingen 

 

Torsdag den 26 augusti 

10.00 Avskedsfika med eget kaffe 

 

Anmälan till: Jan Backström 070-553 31 32 alt. svealand@kabehusbilsklubb.se. 

Vid anmälan: ange namn, medlemsnummer och mobilnummer. Senast 13 augusti. 

Klubbansvarig är Jan Backström och träffansvarig Göte Jansson. 

Frågor besvaras av Göte Jansson 0706–292922 

Pris för träffen är: 1 294 kr/husbil för två personer. Insätts på klubbens bankgiro 771–8919 
alternativt till Swish 123 04 10 902. Märk med Kapellskär och medlemsnummer. 

I priset ingår: Ställplats 2 nätter, Korv kväll, Båtbiljett plus tre rätters buffélunch inkl. öl, vin & vatten. 

 

Hjärtligt välkomna önskar Göte och Maj-Britt 

https://www.vikingline.se/ombord/mat-och-dryck/restauranger/the-buffet-la-rose/#collapse-accordion-cf1d07a5-6a41-486b-8bd2-facafc81a9c2-1
mailto:svealand@kabehusbilsklubb.se
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