Välkommen till
Briggen Tre Kronor
Briggen Tre Kronor af Stockholm byggdes på Skeppsholmen
i Stockholm under åren 1997-2008.
Med vårt vackra skepp vill vi ge människor en möjlighet att
uppleva tjusningen att få segla ett riktigt äkta segelfartyg på
Östersjöns vatten.
Samtidigt arbetar vi med att sprida kunskap om vilket
fantastiskt och unikt hav Östersjön är och hur vi ska bära oss
åt för att bevara det så att även kommande generationer ska
kunna njuta av det.

Medlemskap i
Föreningen Briggen Tre Kronor
Vill du vara med och hjälpa oss i vårt arbete kan du gå med
som medlem i Föreningen Briggen Tre Kronor.
Det kostar 300 kr för vuxna, 150 kr för ungdomar t o m 18 år
samt 400 kr för en familj och betalas till pg 87 36 63-9.
Som medlem får du tidningen Briggenbladet fyra gånger om
året samt rabatt på många av våra seglingar.
Varmt välkommen ombord!

Örlogsvägen 11 .111 49 Stockholm
Tel: 08-586 224 00, info@briggentrekronor.se
www.briggentrekronor.se, www.hallbarahav.nu

Presentkort nr
grattis till en Fin present!
Så här gör du för att använda ditt presentkort:
- Gå till vår bokningssida https://briggentrekronor.rezdy.com.
Du kan också nå den via www.briggentrekronor.se.
- Välj en segling och följ anvisningarna i bokningssystemet.
- Ange presentkortsnumret i fältet ”Kod” som du hittar på
sidan där du fyller i namn- och adressuppgifter.
- Klicka på den gröna knappen ”Använd presentkort eller kod”.
- Välj betalningsalternativen ”Faktura”
- Slutför bokningen och klicka på ”Betala nu” längst ner på sidan.
Om presentkortet inte täcker hela beloppet står det på bekräftelsen hur
mycket du ska betala.
Om priset är lägre än värdet på presentkortet kan du använda resterande
belopp för att betala en annan segling senare.

......................................

Giltigt som betalning för segling med briggen
Tre Kronor af Stockholm

Värde
.................................kr.

Utfärdat den..............................................
Giltighet tre år från utfärdandet

Välkommen att segla med Tre Kronor af Stockholm!

Örlogsvägen 11 .111 49 Stockholm
Tel: 08-586 224 00, info@briggentrekronor.se
www.briggentrekronor.se

