
4 –12 FEBRUARI 2017 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

Gå 2 för 1 på Båtmässan

Entrébiljett

Fyll i nedanstående uppgifter. Var god texta.

Namn:

Postnr:

Tel:

E-mail:

Jag vill inte ha information och erbjudande  
om Båtmässan via e-mail

Namn:

Postnr:

Tel:

E-mail:

Jag vill inte ha information och erbjudande  
om Båtmässan via e-mail

Värde: 135 sek

Lämna in denna flyer i kassan på Svenska Mässan  
så får du köpa två biljetter till priset av en.  
 
Erbjudandet gäller endast vardagar, mån–fre under  
Båtmässan 2017 och på ordinarie pris.

FÖR ALLA SOM ÄLSKAR VATTENLIV

Aktivitetshallen
En stor pool på över 275 kvm sjösatt med 
massor av spännande saker att prova på. 
Här finns allt från kajak och trampbåtar till 
gummibåtar och SUP-brädor. Bara att ta på 
sig flytvästen och ge sig ut till sjöss! 

 
Sportfiske
Nytt för 2017 är att Europas största  
mobila akvarium kommer finnas på  
plats med dagliga uppvisningar i sport- 
fiske. På plats presenteras ett stort  
utbud av sportfiskebåtar och missa  
inte Sportfiskedagen den 11 februari  
som bland annat bjuder på ett späckat 
scenprogram med flera kända profiler.

 
Veteranbåtshallen
Den uppskattade Veteranbåtshallen går 
att besöka även 2017. Detta är platsen för 
dig som älskar träbåtar! Njut av fantastiska 
skapelser och lyssna på ljudet av en 
tändkulemotor som drar igång.

Skattjakten
Favorit i repris – Skattjakten var en stor 
succé på mässan 2016 och återvänder till 
Båtmässan 2017. Runt om på mässan har 
Piraten gömt klistermärken och uppdraget 
är att finna dessa märken. Första priset är 
en seglingsresa för hela familjen.

 
DEALS
Här kan du ta del av hundratals deals och 
mässerbjudanden som bara gäller på plats!  

 
Världspremiärer
Här lanserar tillverkarna sina nyheter. Vill 
du se de senaste båtmodellerna, då ska du 
besöka Båtmässan! Varje år bjuds det på  
ca 50 rykande heta premiärer.

Höjdpunkter på 
Båtmässan 2017

Fri entré för 

barn i vuxens 

sällskap 

Barn t.o.m 16 år

Provkör sommaren på Båtmässan


