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EN DAG I STOCKHOLM -KRYSSNING MED VIKING
GLORY

Platser kvar: Avbokad!
Från: 18.09.2022
Till: 20.09.2022
Söndag-Tisdag
3 dagar
Upplev mera!
Viking Line ordnar även utflykt till Drottningholm på måndagen
Drottningholm, guidad bussutflykt 4h
Obs! Rundturen guidas på finska.
Följ med på tur till kungaparets permanenta bostad, Drottningholms slott. Slottet ligger på ön
Lovön i Mälaren och har sedan 1981 varit kungafamiljens residens. Du kommer tillsammans med
guiden och gruppen att gå runt på slottet för en visning och äta lunch på
Drottningholmspaviljongen, eller Karamellan som byggnaden heter idag. Efter lunchen tar vi bussen
tillbaka till stan.
Bussen avgår från hamnen kl. 10.00 och utflykt kommer att avsluta mitt i Stockholm, vid Nybroplan
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kl. 14.00. Du kan välja att promenera tillbaka till hamnen, eller bland annat så avgår även m/s
Emelie till Stadsgården för de som önskar ta den tillbaka till fartyget (biljetter köpas separat).
Pris: 73 €/person.
I priset ingår guidad bussutflykt, entré Drottningholm samt lunch på restaurang Karamellan.
Obs! Rundturen guidas på finska.
Resans pris
Seaside double-hytt:
2 pers/hytt: 220 €/person
1 pers/hytt: 320 €/person
Inside double-hytt:
2 pers/hytt: 180 €/person
1 pers/hytt: 250 €/person
Seaside four-hytt:
4 pers/hytt: 155 €/person
3 pers/hytt: 165 €/person
2 pers/hytt: 180 €/person
1 pers/hytt: 250 €/person
Inside four-hytt:
4 pers/hytt: 145 €/person
3 pers/hytt: 155 €/person
2 pers/hytt: 170 €/person
1 pers/hytt: 230 €/person
Inside Piccolo-hytt:
1 pers/hytt: 195 €/person
Barn under 12 år: 99 €
från Åbo hamn:
rabatt -15 €/person
I priset ingår
Bussresan i bekväm turistbuss
Kryssningen i vald hyttklass (samma hytt tur-retur)
Tilläggspris
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Måltiderna ombord – boka på förhand och spara
se priserna här
I priset ingår inte
Övriga måltider
Reseförsäkring
Åldersgräns
20 år på kryssningar med Viking Line (från Åbo). Gäller inte barn eller ungdomar som reser med
föräldrar, målsmän, mor- och farföräldrar eller föräldrars syskon.
Bra att veta
Alla passagerare bör kunna legitimera sig om så behövs (körkort, FPA-kort med bild, pass eller
EU-idkort).
Valuta under resan är svenska KRONOR
Se över ditt försäkningsskydd
Enskilda dam- eller herrplatser kan inte reserveras.
Bussen stannar endast på de orter som i förväg anmälts till oss
Avbokningsvillkor
Ifall kryssningen avbokas senast 21 dygn innan resan, debiteras bokningsavgiften 15 €.
Ifall kryssningen avbokas senare än 21 dygn, men senast 7 dygn före resan, debiteras
expeditionsavgift på 50 % av resans pris.
Ifall kryssningen avbokas senare än 7 dygn, men senast 3 dygn före resan, debiteras
expeditionsavgift på 75 % av resans pris.
Avbokas resan under 3 dygn före resan, debiteras 95 % av resans pris
Dagsprogram
Dag 1
Hemorten – Åbo
Uppsamling med buss från Österbotten. Viking Glory avgår från Åbo kl. 20.55. Ombord väntar
restauranger, bubbelpooler, bastur, butiker, lekland. Samma hytt tur-retur. Middag (till tilläggspris) i
“The Buffet”- eller “Kobba” à la carte restaurangen.
Dag 2
Stockholm
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Frukost (till tilläggspris) ombord. Kl. 09.00 busstransport till centrum och Djurgården. Mera
information om returtransporten till hamnen fås av chauffören,
Hämta inspiration till din trädgård, altan, balkong – eller bara njuta av blomsterprakten
På förmiddagen besöker vi mysiga handelsträdgården Zetas. Här finns Sveriges största sortiment
av trädgårdsväxter och dessutom hittar du mängder av inomhusväxter och krukor samt lite
inredning. I det intilliggande trädgårdscaféet kan man fika mitt i grönskan. Därefter kör vi till
Rosendals trädgård på Djurgården – absolut värt att besöka i maj. Här finns fika och lunchmöjlighet.
Kungliga Djurgården
Djurgården har årligen 5,5 miljoner besök. Toppnoteringar är Skansen, Junibacken, tivolit Gröna
Lund och Vasamuseet. Och allt detta i mitten av Stockholm! I samband med bokningen kan du köpa
biljetter till bl.a. Junibacken och nya The Viking Museum.
Alla bör vara tillbaka ombord i god tid innan fartyget lägger ut tillbaka mot Åbo kl. 20.00. Middag (till
tilläggspris).
Dag 3
Åbo – Hemorten
Frukost (till tilläggspris) ombord innan fartyget lägger till i Åbo kl. 07.35 lokal tid. Hemfärd längs
motsatta uppsamlingsrutter.
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Ombord på nya Viking Glory finns ingenting som skymmer sikten, du blir ett med skärgården och
kan njuta av en rad möjliga och omöjliga faciliteter. Som den häftiga takterrassen och Östersjöns
första flytande saluhall. Viking Glorys ljusa och luftiga taxfreebutik är något av ett mecka för dig
som gillar att shoppa. Och med priser som är upp till 40% lägre än på landbacken finns alla chanser
att fynda. Här finns även Östersjöns skönaste madrasser, ett helt gäng med fönsterhytter, sviter
med egen jacuzzi och fantasieggande konstverk. Välkommen bort – och hem!
Väl framme i den svenska huvudstaden väntar shopping, restauranger, parker och
kulturevenemang på korta promenadavstånd. För den shoppingintresserade finns ett helt
spektrum av affärer att välja mellan: NK, Åhléns, Gallerian eller varför inte flanera längs Stockholms
absolut främsta shoppingstråk Drottninggatan.
Är man mera inriktad på den kulturella sidan har Stockholm ett brett och intressant utbud att
erbjuda. De största och mest besökta sevärdheterna är Stockholms Slott, Skansen, Vasamuseet,
Historiska museet, Moderna museet och Nordiska museet.
Avgång från Åbo kl 20.55, två nätter ombord och en dag i land.
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