
M/S JUNO –  REDERIETS ”GRAND OLD LADY” 
 

 
M/S JUNO ÄR VÄRLDENS ÄLDSTA REGISTRERADE KRYSSNINGSFARTYG, BYGGD REDAN ÅR 1874 I MOTALA WERKSTAD.  
M/S JUNO HAR IDAG 29 HYTTER FÖRDELADE PÅ TRE DÄCK. SALONGEN OCH MATSALEN LIGGER PÅ MELLANDÄCKET – 

SHELTERDÄCK. PÅ ÖVRE DÄCK, BRYGGDÄCK, LIGGER DET ÖVERTÄCKTA AKTERDÄCKET MED FIN UTSIKT ÖVER DE VACKRA 
OMGIVNINGARNA. 

 

HYTTER 
Hytterna ombord på M/S Juno är smakfullt inredda med detaljer i mässing och vackra textilier. Hytterna är små, 
vilket ger en känsla av hur man reste förr i tiden. Storleksmässigt är de jämförbara med en mindre sovkupé på 
ett tåg. Hytterna har en kommod med handfat (varmt och kallt vatten). Alla hytter är belägna ovanför 
vattenlinjen och utsides. 

SÄNGAR 
M/S Juno har våningssängar i alla hytter, förutom i bröllopshytten. Den är belägen på huvuddäcket och har en 
120 cm bred Queensize-säng. Väljer du att bo på shelter- och bryggdäck har du tillgång till hytten direkt från 
däck. 

KATEGORI A – BRYGGDÄCK 
Bryggdäck är båtens översta däck, beläget en trappa upp. På M/S Juno finns det sex hytter på bryggdäck. 
Härifrån är utsikten bättre än från de övriga två däcken och bryggdäcket fungerar även som soldäck. Vill du få en 
festlig start på kanalkryssningen? Då ska du boka en hytt i kategori A, då väntar nämligen champagne, frukt och 
morgonrock i hytten vid ombordstigning. På bryggdäck finns en gemensam toalett och en dusch.   

KATEGORI B – SHELTERDÄCK 
Shelterdäck ligger på mellandäck och inrymmer åtta hytter, matsal och salong. På Shelterdäck sker även 
ombordsstigningen. Här finns två toaletter, varav en är kombinerad toalett och dusch. 

 



 
KATEGORI C – HUVUDDÄCK 
Huvuddäck är beläget en trappa ner i båten och här ryms det 15 hytter. På huvuddäck ligger även vår 
bröllopshytt. På det här däcket finns det fyra toaletter och två duschar. 

TOALETT & DUSCH 
Hytterna saknar privat toalett och dusch. Istället har fartyget gemensamma duschar och toaletter på samtliga 
däck. De ligger i nära anslutning till hytterna och när du stängt dörren om dig har du total enskildhet. M/S Junos 
gemensamma duschar och toaletter går i samma charmiga stil som båtens övriga inredning och städas flera 
gånger om dagen. 

 

 
FARTYGSFAKTA 
M/S Junos hemmahamn är Göteborg. År 2001 övergick hon i Strömma Turism & Sjöfarts ägo, då företaget  
köpte upp Rederi AB Astrea.  
 
Byggår: 1874 
Registr.nr: 1840 
Signalbokstäver: SFCD  
Varv: Motala 
Fart: 9 knop 
Maskin: 600 hk 
Bruttotonnage: 254 
Längd: 31,45 m 
Bredd: 6,68 m 
Djupgående: 2,72 m 
Antal hytter: 29 st 
Handikappanpassad: Nej 

Planerar du bröllop, 


