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Välkommen ombord 2022!
Säsongen 2022 sträcker sig från 14 april till 25 september med
M/S Havsörnen och M/S Örnungen
Rederi Mälarstadens bedriver denna trafik helt på kommersiella grunder
utan något stöd från staden eller staten och hälsar Er hjärtligt välkomna
ombord!
Alla turer måste förbokas på
www.otrafiken.se så trafiken kan anpassas efter efterfrågan av platser.
Viktigt att även hemresan måste förbokas på
www.otrafiken.se

Varmt välkommen ombord!
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M/S Havsörnen och M/S Örnungen
7 maj–19 juni • 12 augusti–25 september
Fredagar
Avgång

Lördagar & Söndagar
Avgång

Avgång

Västerås

16.30

10.00

Västerås

15.00

Almö – Lindö Norra

16.45

10.25

Ridön O

15.35

Almö – Lindö Östra

16.55

10.35

Ridön L

15.45

Skåpholmen

17.00

10.40

Skåpholmen

15.55

Ridön Lastudden

17.10

10.50

Almö-Lindö Ö

16.00

Ridön Ormhäll

17.20

11.00

Almö-Lindö N

16.10

Västerås

17.40

12.00

Västerås

17.00

Tider markerad med röd fetstil är exakta tider
Övriga tider är ca tider och kan variera med 10 minuter beroende på vilket
fartyg som trafikerar.
Påsk 14 april samt 18 april trafikeras om isläget medger
26 maj Kristi Himmelsfärdsdag trafikeras som fredag
6 juni, Nationaldagen trafikeras som en söndag
23 juni dagen före midsommarafton trafikeras som fredag
24 juni, midsommarafton trafikeras enligt särskild turlista
Brunchkryssning varje söndag kl 10!
Alla turer måste förbokas på www.otrafiken.se
så trafiken kan anpassas efter efterfrågan av platser.
Viktigt att även hemresan måste förbokas på
www.otrafiken.se
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M/S Havsörnen och M/S Örnungen
25 juni–7 augusti
M/S Örnungen

Fredagar

Lördagar		

Lördagar

Avgång

Avgång

Avgång

Västerås

16.30

10.00

Västerås

15.00

Almö – Lindö Norra

16.45

10.15

Ridön O

15.15

Almö – Lindö Östra

16.55

10.25

Ridön L

15.25

Skåpholmen

17.00

10.30

Skåpholmen

15.30

Ridön Lastudden

17.10

10.40

Almö-Lindö Ö

15.40

Ridön Ormhäll

17.20

10.50

Almö-Lindö N

15.50

Västerås

17.40

11.15

Västerås

16.15

M/S Havsörnen

Söndagar

Västerås

Avgång

Ankomst

09.00

20.15

Almö N

09.15

19.50

Almö Ö

09.25

19.40

Skåpholmen

09.30

19.30

Ridön

09.40

19.25

Strängnäs*

10.50

18.00

Birka*

12.30

16.50

Drottningholm*

13.40

15.45

Stockholm*

14.15

15.00

Tider markerad med röd
fetstil är exakta tider
Övriga tider är ca tider
och kan variera med 10
minuter beroende på vilket fartyg som trafikerar.
* Resor till Strängnäs,
Birka, Drottningholm och
Stockholm förhandsbokas på:
www.rederimalarstaden.se
eller på 021-13 51 71

Brunchkryssning varje söndag!
Alla turer måste förbokas på www.otrafiken.se
så trafiken kan anpassas efter efterfrågan av platser.
Viktigt att även hemresan måste förbokas på
www.otrafiken.se
rederimalarstaden.se • upplevridon.se •
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Östra Holmen
Östra Holmen är västeråsarnas badoch naturparadis sedan början på 1900-talet.
Här finns flera badplatser med sandstrand,
solhällar och promenadstigar.
Massor med aktiviteter
Utvecklingscentrum driver servering och kiosk som är
öppen alla dagar hela sommaren 28 maj–14 augusti med:
ansiktsmålning för barn, tipspromenad, kanotuthyrning
och mycket mer.

Elbafärjan går 28 maj–14 augusti.
Västeråsföretag sponsrar
ungdomarnas nolltaxa, 0–14 år.
Ungdom 15–19 år halva priset,
55 kr för heldagsbiljett.
Vuxen 110 kr för heldagsbiljett.
Åk så mycket ni vill under dagen.

Använd den nya fina sommarpaviljongen
Hyr sommarpaviljongen kvällstid i kombination med
Rederi Mälarstadens båtar för fester, skärgårdsbröllop
och andra tillställningar.

Rederi Mälarstaden erbjuder

Taxibåtsservice
under säsongen 2022
Fast pris 1500 kr per påbörjad timme
Transport av gods mm
M/S Örnungen är rederiets absolut senaste tillskott
och är ett nybygge som levererades till säsongen 2017.
En lättgodsbåt som används som turbåt/arbetsbåt och
taxibåt på Mälaren. Ombord finns 11 sittplatser inomhus
samt 4 utomhus. Båten har hydraulisk ramp och kan med
lätthet transportera släpkärror, fyrhjulingar m m.
Prestanda
Kapacitet 14 passagerare
11 platser i salong 4 st ute
• Skrov längd 9,85 m
• Total längd 10 m
• Bredd 2,96 meter
• Bogport bredd 2,10 m
• Vikt 3500 kg
• Fart 35 knop
• Maskineri Outboard 2 X 200 HP

M/F Elba • Går alla veckodagar
28 maj–3 juni & 8 augusti–14 augusti • Lågsäsong
Färjkajen

Öster
Mälarstrand

Östra
Elba
Johannisberg
Holmen		

Färjkajen

09.15

09:25*

09.35

09.40*

09.50*

10.10

11.15

11.25*

11.35

11.40*

11.50*

12.10

12.15

12.25*

12.35

12.40*

12.50*

13.10

14.15

14.25*

14.35

14.40*

14.50*

15.10

* gäller Semafor, fäll ut 5 minuter innan avgång.

Östra Holmen Kiosk & Cafe
Öppet:
Lågsäsong 10.00–14.00
Högsäsong 11.00–17.30
Tel: 021-39 19 64

M/F Elba • Går alla veckodagar
4 juni–7 augusti • Högsäsong
Färjkajen

Öster
Mälarstrand

Östra
Elba
Johannisberg
Holmen		

Färjkajen

10.15

10:25*

10.35

10.40*

10.50*

11.10

11.15

11.25*

11.35

11.40*

11.50*

12.10

12.15

12.25*

12.35

12.40*

12.50*

13.10

13.15

13.25*

13.35

13.40*

13.50*

14.10

14.15

14:25*

14.35

14.40*

14.50*

15.10

15.45

16.25*

16.15

16.05*

15.55*

16.40

16.45

17.25*

17.15

17.05*

16.55*

17.40

17.45

18.25*

18.15

18.05*

17.55*

18.40

* gäller Semafor, fäll ut 5 minuter innan avgång.
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En helgarderad upplevelse
– trav och Mälarkryssning
Travkryssningarna med M/S Havsörnen och M/S Tor till Sundbyholmstravet är omåttligt populära. Ombord prasslas det med travprogram,
geniknölar gnuggas och stalltips diskuteras – allt medan Mälaren glider
förbi utanför.
Under resan hinner du i lugn och ro besöka båtens välsorterade cafeteria
som har fullständiga rättigheter och det eftertraktade soldäcket med egen
bar.
En transferbuss tar dig på några minuter direkt till travbanans entré.
På Sundbyholms travbana väntar sedan en oförglömlig upplevelse både
för den travkunnige och nybörjaren.
Inne på travbanan finns flera restauranger och kiosker med fullständiga
rättigheter.
För aktuell turlista se: www.rederimalarstaden.se

rederimalarstaden.se • upplevridon.se •
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Upplev

Ridön

Bo på Ridön
Vårt vackert belägna vandrahem på Ridön har öppet från maj till oktober. Vi har
13 bäddar fördelat på 5 rum. Rummen varierar och har plats för minst 2 personer
i varje rum. Det går bra att boka hela hemmet för 1–13 personer under en hel
vecka eller en helg.

Ridö Gård – vandrarhem
Passa på och upplev gröna sköna Ridön under din vistelse på vandrarhemmet.
Ridön har fina vandringsleder, badbryggor, solhällar. Våra fartyg M/S Havsörnen
och M/S Örnungen lägger till både vid lastudden på öns norra del och Ormhäll vid
öns västra del.
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Västerängs Gård
Hyr herrgården vid Ridöns största bondgård Västerängen. Gården är i toppskick
och du får tillgång till ett fint kök med diskmaskin, spis och ugn. Fastigheten har
två stora badrum med dusch, fyra sovrum och två allrum med öppenspis.
Vill du bada så finns det i närheten av gården en fin liten badplats.
Detta är ett riktigt fint boende med närhet till naturen och undersköna Mälaren.
Det går fint att hyra gården både en hel vecka eller bara enbart en helg.

rederimalarstaden.se • upplevridon.se •
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Biljettpriser för passagerarbåttrafik 2022
Elbafärjan 
Vuxen, enkel resa

110 kr

Ungdom 15–19 år

55 kr

Barn upp till 14 år

Fritt

Barn 0–6 år i vuxet sällskap

Fritt

Rabattkort med 10 resor, vuxen

950 kr

Rabattkort med 10 resor, ungdom 15–19 år

475 kr

Ett klipp per person på rabattkortet gäller för tur & returresa
Rabattkortet gäller för max en medresenär
Rabattkortet gäller ej för grupper

M/S Havsörnen & M/S Örnungen (Gäller ord. turlista)
Västerås – Almö Lindö & Skåpholmen, Ridön
Vuxen, enkel resa

110 kr

Barn/ungdom 5–16 år enkel resa

55 kr

Barn 0–4 år max 2 barn/vuxen

Fritt

Vid fler än 2 barn i sällskapet

55 kr/barn

Rabattkort med 10 resor, vuxen

950 kr

Rabattkort med 10 resor, 5–16 år

475 kr

Cykel: resenär med cykel i mån av plats

40 kr tur och retur

Kan enbart medtagas av betalande resenär
Gods på ordinarie tur, ej skrymmande

Fritt

Skrymmande gods enligt ök

110 kr/ kolli

Gods på egen tur, taxibåt

1500 kr

Varmt välkomna ombord!
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M/S Havsörnen
M/S Havsörnen kryssar dagligen med passagerare från första maj till december
genom Mälarens skärgård till en rad olika destinationer. Fullständiga rättigheter
finns i kiosk och servering. Ombord finns bara fönsterbord – alla med vidunderligt
Mälarpanorama. Båten är klimatsmart, miljögodkänd och anpassad för rörelsehindrade. Soldäcket har även egen bar.

Prestanda
Kapacitet 200 passagerare. 110 sittplatser inomhus vid bord och 42 utomhus på
soldäck.
• Anpassad för rörelsehindrade
• Två toaletter
• Miljögodkänd och klimatsmart
• Toppfart 23 knop
• Marschfart omkring 17 knop
• Längd öa 29,0 meter
• Största bredd 5,88 meter
• Djupgående 1,40 meter
• Maskineri 2 x Scania DI 12, 1 x Scania DSI 11 M
• Effekt 1120 hk, 823 KW
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M/S Örnungen
M/S Örnungen är rederiets absolut senaste tillskott och är ett nybygge som levererades
till säsongen 2017. En lättgodsbåt som används som turbåt/arbetsbåt och taxibåt på
Mälaren. Ombord finns 11 sittplatser inomhus samt 4 utomhus. Båten har hydraulisk
ramp och kan med lätthet transportera släpkärror, fyrhjulingar m m.

Prestanda
Kapacitet 14 passagerare
11 platser i salong 4 st ute
• Skrov längd 9,85 m
• Total längd 10 m
• Bredd 2,96 meter
• Bogport bredd 2,10 m
• Vikt 3500 kg
• Fart 35 knop
• Maskineri Outboard 2 X 200 HP

M/F Elba
M/F Elba kallas i folkmun Elbafärjan och har tillhört bilden av sommaren på Mälarfjärdarna runt om Västerås sedan 1920-talet. En klassisk och vacker båt som varje år
för ut fyrtio- till sjuttiotusen öbor, semesterfirare, badgäster och turister till skärgården
utanför Västerås. Det går utmärkt att chartra Elba-färjan för egna upplevelser före
eller efter ordinarie turlisteturer. Att gifta sig ombord är en upplevelse att minnas livet
igenom.

Prestanda
Kapacitet 262 passagerare
• Toppfart 9 knop
• Längd öa 25,44 meter
• Största bredd 5,68 meter
• Djupgående 1,80 meter
• Brt/Nrt 71/21
• Maskineri 1 x Caterpillar
3306 135 hk, 99 kW

rederimalarstaden.se • upplevridon.se •
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Om Rederi Mälarstaden
Rederi Mälarstaden har snabbt blivit Västra Mälarens största
passagerarbåtsrederi. Sedan starten har vi fått flera fina
utnämningar; Årets Nystartare 2007, Årets Tillgänglighetspris 2009,
Årets Mälarentreprenör 2010, Årets Västmanlänningar 2010,
nominerad till Västmanlands mest företagsamma 2012 samt
månadens klimatsmarta företag! Det är vi mycket stolta över.
Vi tycker att skärgården i Mälaren är unik, och väl värd både ett och många
besök. Låt oss ta med dig med på en upplevelserik resa där själva båtfärden är
navet i upplevelsen. Följ med för den sköna båtresans skull eller för att besöka
en av alla våra skärgårdsdestinationer.
Över 100 000 passagerare åker varje år med våra båtar. Och för varje år utvecklar och förnyar vi vårt utbud. Vi vill att du alltid ska hitta vackra, spännande
och intressanta upplevelser hos oss.

Upplev Mälaren med oss!

Upplysningar och bokningar
Ring 021-13 51 71 eller
www.rederimalarstaden.se
samt www.upplevridon.se
www.otrafiken.se

