
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 

Första natten bor vi på Quality Hotel Nacka. Det blir tid för god mat, shopping och en guidad 
stadsrundtur bland Stockholms sevärdheter innan vi åker kryssningen till Mariehamn. Färden 

går genom skärgården som inte utan anledning betraktas som en av världens vackraste! 
 

Dag 1 - Stockholm (60 mil) 
Avresa från hemorten till Stockholm 
med uppehåll för lunch och fika. Efter 
incheckning på Quality Hotel Nacka blir 
det tid för en stunds avkoppling. Cirka 
klockan 18:30 åker vi in till Gamla stan 
för att avnjuta en gemensam middag i 
1500-talsvalven på restaurang Movitz. 
Mätta och belåtna samlas vi i bussen 
igen för en kort färd tillbaka till hotellet. 
Resten av kvällen spenderas på egen 
hand. 
 

Dag 2 - Kryssning 
Efter en god frukost på hotellet erbjuder 
vi, för er som önskar, en cirka 2 timmars 
guidad bussrundtur bland Stockholms 
vackra sevärdheter. Sedan blir det tid 
att strosa runt och utforska Gamla stan 
på egen hand. Vi samlas åter i bussen 
och tar oss till hamnen där färjan väntar. 
Vi går ombord och gör oss bekväma i 
våra hytter. På kvällen är det dags att 
avnjuta den stora middagsbuffén med 
fri dryck (öl, vin och vatten). Mätta och 
belåtna njuter vi av underhåll-ningen 
och roar oss efter eget tycke och smak. 
 
Dag 3 - Kryssning, Hemresa  
Båten anländer till Åland tidigt på 
morgonen och ligger kvar i någon 
timme. Vi kan ej gå iland utan njuter av 

den goda frukostbuffén som serveras 
mellan klockan 07.00 - 09.30. Tiden 
fram till klockan 15.00 spenderar var 
och en efter egna önskemål. Missa inte 
Taxfreebutiken, koppla av på soldäck 
eller ta del av någon aktivitet som 
Cinderella har att erbjuda. Väl i land 
samlas vi åter i bussen för att påbörja 
vår hemfärd. Vi gör uppehåll för lunch 
och fika och beräknar att nå hemorten 
sen kväll. 
 

Quality Hotel Nacka ligger 10 min från 
Slussen och ca 20 min från Stockholm 
city. Här erbjuds restaurang, bar & 
relaxavdelning.  
 

M/S Viking Cinderella är en okrönt 
nöjesdrottning. Här hittar du Östersjöns 
största konsert-scen med nya härliga 
uppträdanden varje dag. Det finns live-
artister, orkestrar, dansband och dj:s 
– Se till att inte missa just dina 
favoriter. Krydda musik-upplevelsen 
med god mat, shopping och spamys 
under ett fantastiskt dygn till sjöss. 
 

BRA ATT VETA 
Glöm inte att ta med giltig legitimation 
såsom pass eller körkort.  
 

 
*Med reservation för feltryck och 
ändringar! 

 
 

Pris: 2 395:-/person

Tillägg: Enkelhytt/-rum  400: -

Utsideshytt: 150:-/person

I priset ingår:                                                       

● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgifter

● En övernattning med del i 
dubbelrum på Quality Hotel Nacka

● Middag på restaurang Movitz 
dag 1

● Frukost dag 2 och 3

● Guidad bussrundtur i Stockholm

● En natt med del i insides 
tvåbäddshytt,Viking Cinderella

● Vikingbuffé inklusive fri dryck 
dag 2 

● Reseledarservice

 

Avresedatum 2020 
12 juli 
 

Hållplatser: Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, Tollarp, Kristianstad, Osby, Karlshamn**, Bromölla, Löddeköpinge, 
 Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Markaryd.   FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE **Anslutningsavgift tillkommer!  

 

https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/nojeskryssningar/cinderella-big-band/
https://www.vikingline.se/hitta-resa/kryssningar/nojeskryssningar/dansbandskryssning/

