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Horizon Company ligger 15 minuter från Cannes 
och tar dig till ön Sainte Marguerite. Gör dig redo 
för en upptäckt av ett unikt naturområde. Detta 
avkopplande område välkomnar dig att njuta av 
stränderna och vikarna med turkosvatten. Njut av 
en dag i hjärtat av en vild natur och kristallklart 
vatten.  
Under en sommarkväll och ombord på Horizon 
Company, titta på fyrverkerierna i Cannes

SAMMANFATTNINGSVIS  

Korsningen med Horizon Co.
Ön Lérins, Sankt Margareta
Havets museum och det kungliga fortet
Eco-museum under vatten
Tidtabeller och biljettpriser



Bra planer

KORSNINGEN MED HORIZON CO
Med Horizon Company, besök ön Sainte Marguerite 
som ligger mittemot Cannes. Från Cannes, gå ombord 
på katamaranen i 15 minuter för att nå ön.

Gå till Laubeuf-kajen i hamnen i Cannes, mittemot 

Quai Laubeuf – Port de Cannes – 
06400 Cannes www.horizon-lerins.com

04 92 98 71 36

Användbara länkar

BRA PLANER



Regency. Du har betald parkering på plats.

KRYSSNINGAR I CANNESBUKTEN

Under sommaren organiserar staden Cannes den 
internationella festivalen för pyroteknisk konst med 
fyrverkerier. Företaget inbjuder dig att delta ombord på 
båten för en oförglömlig sommarkväll.

Kommentarsväg. Möjliga picknickar ombord.

Avgång klockan 21.00 och retur runt 23:00.

Begränsade platser

ÖN LÉRINS, SANKT MARGARETA
Ön Sainte-Marguerite är en av de två öarna Lérins med Saint 
Honorat, ön Cannes.



På ön Sainte-Marguerite kan du njuta av denna soliga oas av 
fred framför Medelhavet. På sommaren uppmuntrar sten- och 
sandstränderna dig att fördjupa dig i det klara vattnet.

Njut av en promenad i vildmarken i skogen på ön på 
152 hektar. Stigarna och dammen täckta med tallar och 
eukalyptusträd tar dig till hjärtat av ön. Upptäck en enorm 
mångfald av flora och fauna: fågelobservatorier, akvarierum...



Dra nytta av de olika aktiviteterna som erbjuds på ön för att ha 
en trevlig dag:

o Gå i hjärtat av en vildmark

o Havets museum: kulturarv att besöka. Du kommer att 
upptäcka Järnmaskens cell och det berömda kungliga fortet

o Ekomuseum, ett museum under havet 100 m från öns kust

o Sova på ön i fortet

För en lunchrast hittar du restauranger och snacks på plats för 
att njuta av en måltid med dina nära och kära.

För speciella kvällar eller privata evenemang är det möjligt att 
hyra en båt



HAVETS MUSEUM OCH DET 
KUNGLIGA FORTET 

Norr om ön är Fort Royal hem till Havets museum. Denna 
kulturella plats kommer att presentera dig för historien om den 
berömda Järnmasken fängslad i 11 år på ön. Du kommer 
att se fångens cell med sina väggar täckta av målningarna av 
John the Gac. Du hittar skeppsvrak av skeppsbrutna skepp, 
fragment av romerska väggmålningar... bevaras i museet.

ECO-MUSEUM UNDER VATTEN
I utkanten av ön Sainte Marguerite, upptäck undervattens 
ekomuseet i Cannes några meter djupt. Detta måste-se 
museum är det första undervattensmuseet i Frankrike. 



Du kommer att se 6 exceptionella skulpturer av Jason Taylor i 
hjärtat av Medelhavet

TIDTABELLER OCH BILJETTPRISER
TIDTABELLER

Rederiet organiserar mer än 10 avgångar om dagen, var 
30: e minut, från Cannes till ön.

Avgångar från Cannes: från 9:30 a.m. till 16:30.m.

April-september: avgång kl. 17.30.m.

Återvänd till Cannes: från 9.15 till 17.00

PRISER

o Vuxna: €15.50

o Barn (5 till 10 år): 9,80 €



o Barn (11 till 14 år): 14 år

o Barn (- 5 år): gratis

o Reducerade priser: 14 euro (stor familj och studenter (18 
till 25 år) (med kort), seniorer över 65 år)
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