
PM för båttransport till Tjärö 
Kostnad:  Vuxna 60 kr, 

13-16 år 20 kr 
12 år och yngre gratis. 

Om du bokat plats: 
Det finns tre olika fållor som vi använder för check-in. Ca 25 minuter innan 
avfärd öppnar fållan för inräkning och betalning. Skyltar vid varje fålla visar 
vilken avgångstid som öppnat för ”check-in”.  

Om du inte bokat plats: 
Har du inte bokat någon plats går du till fållan obokad och får åka med så 
fort det blir en ledig plats på en båt. Kolla på hemsidan innan så ser du hur 
bokningsläget är så du slipper köa för länge. Det går att boka plats t o m 
21:00 fredag 9 juli.  

Båtfärden tar cirka 15 minuter. 

Återresan från Tjärö går inte att boka. Våra båtar går non-stop från Tjärö till 
Järnavik med avgång minst 1 gång per kvart om det finns resenärer. Sista 
båten från Tjärö går ca kl 20:00. 

 

Hjälp oss att hålla tidtabellen genom att: 

• Var på plats i god tid, senast 15 min innan avfärd. Den tid du bokat är 
avgångstid för båten och då ska du ha betalat och vara inräknad i 
fållan. Tänk på att det är upp till 1500 meter att gå från parkeringen. 
Har du missat din bokade avgångstid har du inte förtur till nästa tur.  
 

• Vi ber er att ha pengar framme, helst jämna pengar, för att betalning 
ska gå så smidigt som möjligt. Hela gruppen som är bokad i samma 
bokning ska gå in i fållan samtidigt och helst ha betalning för hela 
gruppen samlad. 
 

• Vi ber er att om möjligt inte ta med skrymmande packning såsom 
barnvagnar. De barnvagnar som tas med ska antingen packas på först 
och av sist (gäller M/s Tjärö) eller packas på sist och av först (gäller 
Flundran).  

 



Avgångstid Båt Fålla
08:00 Tjärö A
08:25 Flundran B
08:30 Tjärö A
08:50 Flundran B
09:00 Tjärö A
09:15 Flundran B
09:30 Tjärö A
09:40 Flundran B
10:05 Flundran B
10:30 Tjärö A
10:35 Flundran B
11:00 Flundran B
11:25 Flundran B
11:30 Tjärö A
11:40 Vindskär C
11:50 Flundran B
12:15 Flundran B
12:30 Tjärö A
12:40 Flundran B
13:00 Tjärö A
13:05 Flundran B
13:30 Tjärö A  

 

 


