
Strandbaden
Restaurang och camping. En två kilometer lång 
sandstrand, “Gästriklands Riviera”, inbjuder till 
aktiviteter, sol och bad. Restaurangen vid strand-
kanten erbjuder fika, lunch, pizza och À la carte 
Tel. 026-29 08 00
www.strandbaden-arsunda.com

Årsunda Viking
På vikingagården Årsjögård, ett arkeologiskt 
friluftsmuseum ca 15 minuters promenad från 
Strandbaden, upplever man kulturhistoria på ett 
spännande, lärorikt och levande sätt. Årsjögård har 
sommaröppet onsdag till söndag 14-18 juli och 
21-25 juli. Visning måndag till fredag 26 juli – 13 
augusti kl 12–15. Pga. rådande restriktioner hän-
visar vi till vår hemsida för ytterligare information.
Tel. 070-621 85 94.
www.arsundaviking.se

S´Lars Ollas levande fäbod i Korsika
tisdagarna 29/6, 20/7, 27/7, 3/8 och 10/8 
Under uppehållet i Korsika ges tillfälle att besöka 
en levande fäbod. Här finns får, höns och hundar, 
och man kan få se hur hundarna jobbar med fåren. 
Det serveras fäbolunch, kaffe och hembakat bröd. 
Det finns också försäljning av lokalproducerade 
varor. Traktortransport från hamnen till fäboden. 
Måltiden förbokas från Emma. 
Tel. 070 527 28 50 eller 070 593 73 79
 
Berglunds Bageri i Korsika
tisdagarna 6/7 och 13/7
I bageriet bakas av ekologiskt odlat nymalet mjöl 
från egen gårdskvarn. En del av brödsorterna är 
bakade direkt på de stenhällar som finns i ugnarna. 
Där finns bröd och mjöl att köpa och även en kopp 
kaffe eller lättare lunch. Här finns också en spän-
nande utmaning i form av en labyrint av granar. 
Traktortransport från hamnen.
Tel. 0290-380 50
www.berglundsbageri.se

Besöksmål via Emma runt Storsjön

Ta med arbetskollegorna, familjen 
eller vännerna på en egen utflykt 
på Storsjön. Vi skräddarsyr din 
kryssning utifrån dina önskemål. 
Ring kansliet, eller besök Emmas 
hemsida för information.

tskolle
Välkomna ombord! 

Turlista 29 juni - 13 augusti 2021

* C:a 2 timmars guidad rundtur med ev stopp i Trebo
Turer kan bli inställda p.g.a. otjänligt väder eller tekniska 
problem. Kontakta gärna Emma på 073-093 3052 för besked.
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Destinationer tisdag onsdag/
fredag

torsdag

fr Stenbryggan 09.30 09.30 09.30

fr Forsbacka 10.05 10.05 10.05

fr Trebo 10.55 10.55 10.55

t Strandbaden 11.40 11.40 11.40

fr Strandbaden 11.50 13.40 12.45*

t Korsika 12.45

fr Korsika 14.45

fr Strandbaden 15.45 14.45*

t Trebo 16.30 14.25 15.30

t Forsbacka 17.15 15.10 16.15

t Stenbryggan 17.45 15.40 16.45



Bokningar och info 026-270873
Sandvikens Turistbyrå 026-241380

Tel. Emma 073-093 3052 3

www.msemma.se

Dagbiljett
    
Vuxen: 100 kr
Ungdom under 18 år: 50 kr
Barn under 6 år gratis

Biljett köpes ombord
Betalning: kort, kontant eller Swish 

Service ombord    

Under färd går det att köpa kaffe med godbit och 
kylda drycker.
Toalett finns och Emma har också ramp för rullstol.

Det går att nå M/S Emma på telefon 073-093 3052 
om du har några frågor eller speciella önskemål.

Emmahamnar
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