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FRAMSIDA
Välkommen till S/S Östa
- för en levande skärgård!

BAKSIDA
S/S ÖSTA – ett kulturarv
Ångfartyget S/S Östa byggdes vid Gefle Varv år1898 – en tid då
ångbåtarna var ett naturligt inslag i våra svenska skärgårdar.
Hon mäter 18 m. från för till akter och har ett deplacement på
44 ton. Fartyget är helrenoverat i sekelskiftesstil med stor
omsorg om detaljerna i mässing och mahogny. Salongerna
erbjuder fri utsikt mot skärgårdens underbara natur.
S/S Östa är ett av de 5 koleldade K-märkta ångfartygen som
finns kvar i Stockholm. Hon är Traditionsmärkt och klassad som
levande Arbetslivsmuséum vilket gör henne unik i sitt slag.
Något som uppmärksammats av bla tv kanalen Discovery
Channel.
Sedan år 2000 förgyller S/S Östa Stockholms skärgård med
utgångspunkt från sin hemmahamn i Waxholm strax nordöst
om Stockholm.

Möten som varar

BIGNING

Att i genuin sekelskiftesmiljö glida fram i skärgårdens underbara
natur till det svaga dunket från ångmaskinen, kanske stanna till
någonstans eller göra en aktivitet tillsammans innan det är dags
att njuta av utsökt mat med anknytning till vad Skärgården har
att erbjuda, skapar intryck som varar.
På S/S Östa finns förutsättningarna för att verkligen mötas – att
hinna tala till punkt med varandra och uppleva något alldeles
extra tillsammans. En atmosfär som gör varje möte till en
framgång.
S/S Östa erbjuder konferens- och mötesarrangemang för
sällskap upp till 12 personer under årets alla isfria månader.
Ett arrangemang på S/S Östa är ett minne för livet!

Konferensmöjligheter
I övre salongen sitter man utmärkt 10 personer. På akterdäck
finns gott om plats för 12 personer sittande runt det vackra
halvmånformade bordet. I den nedre salongen finns
7 sittplatser.
Mat
Maten på S/S Östa ligger oss varmt om hjärtat. Den serveras i
samarbete med en sann skärgårdsbo och gourmetkock, Anne
Eklund. Skärgården är rik på matkultur. Lokala råvaror utgör
därför basen i de läckert komponerade menyerna.
S/S Östa har fullständiga rättigheter.
Aktiviteter
En aktivitet eller ett kulturinslag kan ge extra krydda åt ett möte
på S/S Östa. För den tävlingsinriktade finns många utmaningar
ombord som kan resultera i ett diplom!

Sagt om S/S Östa

Förrätt
Skaldjurscheesecake
med löjrom

Denna klenod till farkost har
gett oss en inramning till
dagen som få andra
ställen kan erbjuda.
Armada

Huvudrätt
Marinerad lammfilé
med rostad vitlök,
timjan/tomatsky och
potatisgratin med
zuccini
Efterätt
Mandelkorg fylld
med sorbé, glass och
bär

Tack för att ni vill och orkar
hålla vår skärgårdshistoria
levande.
Dellham’s
The best birthday ever made the long trip here
completely worthwhile.
Mark Gillgren, Australien

Med S/S Östa
för en levande skärgård!

För mer information besök www.osta.nu eller
ring 08-540 260 30, fartyg 070-672 60 80

År 1997 förälskade vi oss i S/S Östa, en
gammal dam som precis skulle fylla100 år.
I henne såg vi en möjlighet att förena vår
kärlek till skärgårdens storslagna natur
med vårt intresse för gamla härliga saker.
En chans att bidra till bevarandet av ett
kulturarv i levande skärgårds miljö och att
dela med oss av det till andra.
Följ med - låt Östa ta er med ut till öarna !
Varmt välkomna ombord!
Kerstin och Erling Anderberg

SKÄRNING

420mm

Menyförslag

