Lär känna
sköna Hanö
Gå ombord på M/F Vitaskär i Nogersund och
25 minuter senare befinner du dig på sköna
Hanö. Väl framme finns det mycket att upptäcka:
Bönsäcken, Drakmärket, Engelska kyrkogården
och självklart en oändlig utsikt. Hanö är ett mycket
populärt utflyktsmål med badmöjligheter
och härliga naturupplevelser.
För mer inspiration besök visitsolvesborg.se

A 25 minute sailing with M/S
Vitaskär from Nogersund brings you
to beautiful Hanö island. The island
offers a wealth of places to discover:
Bönsäcken, Drakmärket, the English
churchyard – and of course you can
enjoy magnificent panorama views.
Hanö island, a very popular excursion,
it is famous for its white lighthouse which
beams its light 40 kilometres across
Hanö bay.
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Turen avgår endast måndag – fredag.
The boat trip only operates Monday – Friday.
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Turen avgår endast måndag – torsdag.
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Tisdagar kan avgångstiden ibland behöva ändras till 20.55. För aktuell
avgångstid din resdag, ring Haglund Shipping, telefon 0708-19 17 51.

The boat trip only operates Monday – Thursday.

On tuesdays time for departure can be changed to 20.55. Call Haglund Shipping for
current departure time +46 708 19 17 51.
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Hanö is a very popular destination with about 30.000 visitors every
year. During the summer, M/F Vitaskär operates several trips a day,
and you can choose to stay all day or just for an hour or so.
One way ticket price 60 SEK/adult, 30 SEK/child.

SÖLVESBORG

Fredag – Lördag

Hanö är ett mycket populärt utfyktsmål med ca 30 000
besökare årligen. Under sommaren kör M/F Vitaskär flera
turer dagligen och du kan välja att stanna hela dagen eller
bara för någon timme. På fredagar och lördagar kan du välja att
stanna kvar lite längre, sista turen från Hanö avgår kl. 21.25.
En enkelbiljett kostar 60 kr för vuxen, 30 kr för barn.
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