
Ångfartyget Motala Express
Upplev denna K-märkta 126-åriga skönhet som

fortfarande är en av Europas vackraste ångjakter.
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Till havs...med ångfartyg från Strandvägen
”Det här ångfartyget gör något med en när man stiger ombord.

Känn historiens vingslag i en varm, unik, tidlös miljö”

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB har 
med sin unika samling ångbåtar skapat en 
sjöhistorisk mötesplats som knyter samman 
historia, kultur, teknik, nöje och människor på 
Strandvägen i Stockholm.

Vi önskar er hjärtligt välkomna ombord för att
tillsammans med kollegor, vänner, nära och 
kära avnjuta denna underbara miljö som vi 
kan erbjuda.

Här kan ni ha ett underbart event, mingel, 
bröllop, fest, after work eller mottagning. Allt 
från det lilla sällskapet och upp till tvåhundra 
gäster.

Det går naturligtvis även att ha evenemang 
ombord stillaliggande vid Ångbåtsbryggan –
med Djurgården, Skeppsholmen och 
Nybroviken som praktfull kuliss.



Ångfartyget Motala Express



Njut ombord – i en miljö 
som andas lyx och tidlöshet

När S/S Motala Express restaurerades till sitt originalskick fick vi åter de intima 
salongerna, men det finns även gott om utrymmen att samlas på både ute och inne.

• 1:a klass matsalen: 24 sittande vid fyra bord.

• Aktersalongen: ett långbord till möten eller 
middag, upp till 20 sittande.

• Livbåtsdäck: 16-24 sittande vid 8 bord, längst upp 
i fartyget med öppet eller stängt kapell.

• Långdäck: 8 sittande vid två bord med öppet eller 
stängt kapell.

• Mellandäck: mingel för 60 gäster, här finns 
fartygets bar, toaletter och nergång till 
maskinrummet.

• Fördäck: öppet däck längst fram i fartyget, perfekt 
för mingel.



Mat och dryck ombord
Välkomna med dina tankar kring förtäring
så hjälper vi till med förslag på lämpligt upplägg 
och förmedling av catering.



För mer information, offert och idéer, kontakta:

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB
Willy Söraa
+46 706 58 85 10

info@angbatar.se
www.angbatar.se
Org.nr 556281-8756

Ångbåtsbryggan
Strandvägen, kajplats 18 C

Hyr ditt eget ångfartyg


